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 الفهرس
 الفهرس )۱
 مقدمة )٢
 األلفية: شّراح )٣
 المؤلف مقدمة )٤
 وما يتألف منه: الكالم )٥
 والمبني: المعرب )٦
 النكرة والمعرفه: )٧
 العلم: )٨
 اإلشاره:اسم  )٩
 الموصول: )١٠
 بأداة التعريف: المعرف )١١
 :االبتداء )١٢
 وأخواتها: كان )١٣
 المشبهات بليس في ما وال والت وإن فصل )١٤
 أفعال المقاربة: )١٥
 إن وأخواتها: )١٦
 ال التي لنفى الجنس: )١٧
 ظل وأخواتها: )١٨
 وأرى:أعلم  )١٩
 الفاعل: )٢٠
 النائب عن الفاعل: )٢١
 اشتغال العامل عن المعمول: )٢٢
 الفعل ولزومه: تعدي )٢٣
 التنازع في العمل: )٢٤
 المفعول المطلق: )٢٥
 المفعول له: )٢٦
 المفعول فيه وهو المسمى ظرفا: )٢٧
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 المفعول معه: )٢٨
 االستثناء: )٢٩
 الحال: )٣٠
 التميز: )٣١
 حروف الجّر: )٣٢
 اإلضافة: )٣٣
 لى ياء المتكلمالمضاف ا )٣٤
 إعمال المصدر: )٣٥
 إعمال اسم الفاعل: )٣٦
 أبنية المصادر: )٣٧
أبنية الفاعلين والمفعولين (والصفات  )٣٨

 المشبهات بها)
 الّصفة المشّبهة باسم الفاعل: )٣٩
 التعّجب: )٤٠
 ِنْعَم وبئس وما جرى مجراهما: )٤١
 أْفَعّل التفضيل: )٤٢
 الّنعت: )٤٣
 التوكيد: )٤٤
 العطف: )٤٥
 عطف النسق: )٤٦
 البدل: )٤٧
 الّنداء: )٤٨
 فصل: )٤٩
 المنادى المضاف الى ياء المتكّلم: )٥٠
 أسماء الزمت النداء: )٥١
 االستغاثة: )٥٢
 الّندبة: )٥٣
 الترخيم: )٥٤
 االختصاص: )٥٥
 التحذير واألغراء: )٥٦
 أسماء األفعال واألصوات: )٥٧
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 نونا التوكيد: )٥٨
 ما ال ينصرف: )٥٩
 إعراب الفعل: )٦٠
 عوامل الجزم: )٦١
 فصل لو: )٦٢
 أّما ولوال ولوما: )٦٣
 اإلخبار بالذي واأللف والالم: )٦٤
 العدد: )٦٥
 كم وكأي وكذا )٦٦
 الحكاية: )٦٧
 التأنيث: )٦٨
 المقصور والممدود: )٦٩
كيفّية تثنية المقصور والممدود وجمعهما  )٧٠

 تصحيحًا:
 جمع التكسير: )٧١
 التصغير: )٧٢
 الّنَسب: )٧٣
 الوقف: )٧٤
 اإلمالة: )٧٥
 التصريف: )٧٦
 فصّل في زيادة همزة الوصل: )٧٧
 اإلبدال: )٧٨
 فصل: )٧٩
 فصل: )٨٠
 فصل: )٨١
 فصل: )٨٢
 فصل: )٨٣
 اإلدغام: )٨٤
 الخاتمه: )٨٥
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 مقدمة

 تعریف بالناظم:
العالمة األوحد الطائي الجیّاني األندلسي، المالكي حین كان ھو جمال الدین محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك اإلمام  ●

 بالمغرب الشافعّي حین انتقل الى المشرق، النحوي نزیل دمشق.
ھـ أو في التي بعدھا، وسمع بدمشق من مكرم، وأبي صادق الحسن بن صبّاح،  ٦۰۰ولد رحمھ هللا بجیّان األندلس سنة  ●

 وأبي الحسن السخاوي وغیرھم. 
یة عن غیر واحد فمّمن أخذ عنھ بجیّان أبو المظفر ثابت بن محمد بن یوسف بن الخیّار الكالعي من أھل وأخذ العرب ●

 لبلة،
 وأخذ القراءات عن أبي العبّاس أحمد بن نوار؛   ●
وقرأ كتاب سیبویھ على أبي عبد هللا بن مالك المرشاني، وجالس ابن یعیش وتلمیذه ابن عمرون وغیره بحلب، وتصّدر  ●

 راء العربیة، وصرف ھمتھ الى إتقان لسان العرب حتى بلغ فیھا الغایة، وأربى على المتقدمین. بھا إلق
 وكان إماما في القراءات وعالما بھا، وصنّف فیھا قصیدة دالیة مرموزة في قدر الشاطبیة. ●
ما ما انفرد بھ صاحب أبو الثناء محمود قال: ذكر ابن مالك یو وأما اللغة فكان إلیھ المنتھى؛ قال الصفدّي: أخبرني ●

المحكم عن األزھرّي في اللغة؛ قال الصفدّي: وھذا أمر یعجز، ألنھ یحتاج الى جمیع معرفة ما في الكتابین، وأخبرني 
عنھ أنھ كان إذا صلى في العادلیة ـ ألنھ كان إمام المدرسة ـ یشیّعھ قاضي القضاة شمس الدین بن خلكان الى بیتھ 

 ر ألي سبب أغفل ابن خلكان ترجمتھ.تعظیما لھ. ومع ھذا لم ند
وقد روى عنھ األلفیة شھاب الدین محمود المذكور، ورواھا الصفدّي خلیل عن شھاب الدین محمود قراءة، ورواھا  ●

 إجازة عن ناصر الدین شافع بن عبد الظاھر، وعن شھاب الدین بن غانم باإلجازة عنھما عنھ.
 بحرا ال یجارى، وحبرا ال یبارى.  وأما النحو والتصریف فكان فیھما ابن مالك  ●
وأما اطّالعھ على أشعار العرب التي یستشھد بھا على النحو واللغة فكان أمرا عجیبا وكان األئمة األعالم یتحیّرون في  ●

 أمره. 
لم وأما االطالع على الحدیث فكان فیھ آیة، ألن أكثر ما یستشھد بالقرآن، فإن لم یكن فیھ شاھد عدل الى الحدیث، وإن  ●

یكن فیھ شاھد عدل الى أشعار العرب؛ ھذا مع ما ھو علیھ من الدین المتین والعبارة وصدق اللھجة وكثرة النوافل 
 وحسن الّسمت وكمال العقل.

وأقام بدمشق مدة یصنّف ویشتغل بالجامع وبالتربة العادلیة، وتخرج علیھ جماعة، وكان نظم الشعر علیھ سھال رجزه  ●
 تصانیف ابن مالكوطویلھ وبسیطھ:ومن 

   الموّصل في نظم المفّصل" وقد حّل ھذا النظم فسماه: سبك المنظوم، وفك المختوم، ومن قال: ان اسمھ فك "
 المنظوم وسبك المختوم فقد خالف النقل والعقل. 

 ،ومن كتب ابن مالك "لكافیة الشافیة" ثالثة آالف بیت وشرحھا 
  و"الخالصة" وھي مختصر الشافیة 
   األعالم بمثلث الكالم" وھو مجلّد كبیر كثیر الفوائد یدل على اطالع عظیم و" إكمال 
  "و"المیة األفعال وشرحھا 
  "و" فعل وأفعل 
  و"المقدمة األسدیّة" وضعھا باسم ولده األسد 
  "و" عّدة الالفظ وعمدة الحافظ 
 "و" النظم األوجز فیما یھمز 
  و"االعتضاد في الظاء والضاد" مجلد 
  "و" إعراب مشكل البخاري 
   "و" تحفة المودود في المقصور والممدود 
 .وغیر ذلك كشرح التسھیل 
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وروى عنھ ولده بدر الدین محمد، وشمس الدین بن جعوان وشمس الدین بن أبي الفتح، وابن العطّار، وزین الدین أبو  ●

د هللا الصیرفّي، وقاضي القضاة بدرالدین بن وأبو عب بكر المّزي، والشیخ أبو الحسین الیونیني (شیخ المؤرخ الذھبي)
 جماعة، وشھاب الدین بن غانم، وناصر الدین بن شافع، وخلق سواھم.

ومن رسوخ قدمھ في علم النحو أنھ كان یقول عن ابن الحاجب: إنھ أخذ نحوه من صاحب المفّصل، وصاحب المفّصل  ●
 نحوّي صغیر، وناھیك بمن یقول ھذا في حق الزمخشري.

 الشیخ ركن الدین بن القوبع یقول: إن ابن مالك ما خلّى للنحو حرمة. وكان   ●
 ھـ. ٦۷۲وقدم رحمھ هللا القاھرة ثم رحل الى دمشق وبھا مات ثاني عشر شعبان سنة  ●
وكان ذا عقل راجح حسن األخالق مھذبا ذا رزانة وحیاء ووقار وانتصاب للإلفادة، وصبر على المطالعة الكثیرة،  ●

لك الزمان كابن المنجي وغیره، وسارت بتصانیفھ الركبان، وخضع لھا العلماء األعیان، وكان حریصا تخّرج بھ أئمة ذ
 على العلم حتى انھ حفظ یوم موتھ ثمانیة شواھد.

وحكى أنھ توجھ یوما مع أصحابھ للفرجة بدمشق فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنھ بسویعة فطلبوه فلم یجدوه  ●
جدوه منكبّا على أوراق، وأغرب من ھذا ـ في اعتنائھ بالعلم ـ ما مّر أنھ حفظ یوم موتھ عّدة أبیات؛ ثم بحثوا عنھ فو

 بثمانیة؛ لقنھ ابنھ إیاھا، حّدھا بعضھم
 وھذا مما یصدق ما قیل:" بقدر ما تتعنّى تنال ما تتمنّى" فجزاه هللا خیرا عن ھذه الھّمة العلیّة.  ●
العلم رسوما دارسة، وبیّن معالم طامسة، وجمع من ذلك ما تفّرق، وحقق ما لم یكن  ورحم هللا ابن مالك فقد أحیا من ●

 تبیّن منھ وال تحقق، ورحم شیخھ ثابت بن الخیار، فإنھ كان من الثقات األخیار.
أن وذكر الصفدي عن الذھبي: أن ابن مالك صنّف األلفیة لولده تقّي الدین المدعّو باألسد، واعترضھ العالمة العجیسي ب ●

الذي صنّفھ لھ عن تحقیق المقدمة األسدیة، قال: وأما ھذه یعني األلفیة فذكر لي من أثق بقولھ: إنھ صنّفھا برسم القاضي 
شرف الدین ھبة هللا بن نجم الدین عبد الرحیم بن شمس بن ابراھیم بن عفیف الدین بن ھبة هللا بن مسلم ابن ھبة هللا بن 

 شھیر بابن البارزي.حّسان الجھني الحموي الشافعي ال
 وقد قال بعض المغاربة یمدح ابن مالك وألفیتھ: ●

 لقد مّزقت قلبي سھام جفونھا... كما مّزق اللخمّي مذھب مالك
 فأضحت كأبیات بتقطیع مالك  وصال على األوصال بالقّد قّدھا 

 كتقلید أعالم النجاة ابن مالك  وقلدت إذ ذاك الھوى لمرادھا 
 وإن كنت ال أرضاه ملكا لمالك  لفظھا وملّكتھا رقّى لرقّة

 ومالي قلیل في بدیع جمالك  ونادیتھا یا منیتي بذل مھجتي 
 

 شّراح األلفیة:
 وقد شرح ألفیة ابن مالك كثیرون من أئمة علماء النحو، نخص بالذكر منھم:  ●

  ،المؤلف وابنھ بدرالدین محمد 
  الشافعي الھاشمي،وبرھان الدین ابراھیم بن موسى بن أیوب األبناسي 
  ،وبھاء الدین عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عبد هللا بن عقیل القرشّي العقیلي 
  ،والشیخ عبد هللا بن حسین األدكاوي 
  ،وبدر الدین بن قاسم بن عبد هللا بن علي المرادّي المصرّي المعروف بابن أم قاسم 
   ،ونور الدین أبا الحسن علي بن محمد األشموني 
 ة المختار بن بون، والعالم 
 ،وزین الدین عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العینّي 
  ،وأبا زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكّودي 
  ،وأبا محمد القاسم بن فیرة بن خلف بن أحمد الرعیني األندلسي 
  ،وشمس الدین أبا عبد هللا محمد بن أحمد بن علّي بن جابر الھّوارّي األندلسي 
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 یرھم. وجمیع ھذه الشروح ـ المطبوع منھا والمخطوط ـ محفوظ بدار الكتب المصریة.وغ 
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 مقدمة المؤلف
 أحمد ربي هللا خیر مالك  قال محمد ھو ابن مالك 

 وآلھ المستكملین الّشرفا  مصلّیا على النبي المصطفى 
 مقاصد النّحو بھا محویّھ  وأستعین ہلل في ألفیّھ 

 وتبسط البذل بوعد منجز  تقّرب األقصى بلفظ موجز 
 فائقة ألفیّة ابن معطي  وتقتضي رضا بغیر سخط 
 مستوجب ثنائي الجمیال  وھو بسبق حائز تفضیال 
 لي ولھ في درجات اآلخرة  وهللا یقضي بھبات وافرة 

 

 الكالم وما یتألف منھ:
 واسم وفعل ثّم حرف الكلم  كالمنا لفظ مفید كاستقم 
 وكلمة بھا كالم قد یؤم  واحده كلمة والقول عم 

 ومسند لالسم تمییز حصل  بالجّر والتنوین والنّدا وآل 
 ونون أقبلّن فعل ینجلي بتا فعلت وأتت ویا افعلي 

 فعل مضارع یلي لم كیشم  سواھما الحرف كھل وفي ولم 
 بالنون فعل األمر إن أمر فھم  وماضي األفعال بالتامز وسم 
 فیھ فھو اسم نحوصھ وحیّھل  واألمر إن لم یك للنون محل 

 

 المعرب والمبني:
 لشبھ من الحروف مدني  واالسم منھ معرب ومبني 

 والمعنوّي في متى وفي ھنا  كالشبھ الوضعّي في اسمي جئتنا 
 تأثر وكافتقار أّصال  وكنیابة عن الفعل بال 

 من شبھ الحرف كأرض وسما  ومعرب األسماء ما قد سلما 
 وأعربوا مضارعا إن عریا  وفعل أمر ومضي بنیا 

 نون إناث كیرعن من فتن  من نون توكید مباشر ومن 
 واألصل في المبنّي أن یسّكنا  وكّل حرف مستحق للبنا 
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 كأین أمس حیث والّساكن كم  ومنھ ذو فتح وذو كسر وضم 

 السم وفعل نحو لن أھابا  والّرفع والنّصب اجعلن اعرابا 
 قد خّصص الفعل بأن ینجزما  واالسم قد خّصص بالجّر كما 

 كسرا كذكر هللا عبده یسر  فارفع بضّم وانصبن فتحا وجّر 
 ینوب نحو جاأخو بني نمر  واجزم بتسكین وغیر ما ذكر 
 واجرر بیاء ما من األسماء أصف  وارفع بواو وانصبّن باأللف 
 والفم حیث المیم منھ بانا  من ذاك ذو إن صحبة أبانا 

 والنّقص في ھذا األخیر أحسن  أٌب أٌخ حٌم كذاك وھّن 
 وقصرھا من نقصھّن أشھر  وفي أٍب وتالییھ یندر 

 للیاكجا أخو أبیك ذا اعتال  وشرط ذا االعراب إن یضفن ال 
 إذا بمضمٍر مضافا وصال  باأللف ارفع المثنّى وكال 
 كابنین وابنتین یجریان  كلتا كذاك اثنان واثنتان 

 جّرا ونصباً بعد فتٍح قد ألف  وتخلف الیا في جمیعھا األلف 
 سالم جمع عامٍر ومذنب  وارفع بواٍو وبیا واجرر وانصب 

 وبابھ ألحق واألھلونا  وشبھ ذین وبھ عشرونا 
 وأرضون شّذ والّسنونا  أولو وعالمون علّیّونا 

 ذا الباب وھو عند قوم یطّرد  وبابھ ومثل حین ٍ قد یرد 
 فافتح وقّل من بكسره نطق  ونون مجموع ٍ وما بھ ألتحق 

 بعكس ذاك استعملوه فانتبھ  ونون ما ثنّي والملحق بھ 
 یكسر في الجّر وفي النّصب معا  ومابتا وألف قد جمعا 

 كأذرعات فیھ ذا أیضاً قبل  كذا أوالت والذي اسماً قد جعل 
 ما لم یضف أو یك بعد أل ردف  وجّر بالفتحة ما ال ینصرف 
 رفعا وتدعین وتسألونا  واجعل لنحو یفعالن النّونا 

 كلم تكوني لترومي مظلمھ  وحذفھا للجزم والنّصب سمھ 
 كالمصطفى والمرتقى مكارما  وسّم معتالً  من األسماء ما 

 جمیعھ وھو الذي قد قصرا  فاألّول اإلعراب فیھ قّدرا 
 ورفعھ ینوي كذا أیضا یجر  والثاني منقوّص ونصبھ ظھر 

 أو واو او یاّء فمعتال ًّ عرف  وأّي فعلٍ  آخّر منھ ألف 
 وأبد نصب ما كیدعو یرمي  فاأللف انوفیھ غیر الجزم 

 ثالثھّن تقض حكما الزما  والرفع فیھما انوواحذف جازما 
 

 النكرة والمعرفھ:
 أو واقّع موقع ما قد ذكرا  نكرة قابل أل مؤثرا 

 ۹ 
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 وھند وابني والغالم والذي  وغیره معرفة ّ كھم وذي 
 كأنت وھو سّم بالّضمیر  فما لذي غیبة أو حضور 

 وال یلي إال اختیارا ً أبدا  وذو اتصال منھ ما ال یبتدا 
 والیاء والھا من سلییھ ما ملك  كالیاء والكاف من ابني أكرمك 

 ولفظ ما جّر كلفظ ما نصب  وكّل مضمر لھ البنا یجب 
 كاعرف بنا فإننا نلنا المنح  للّرفع والنّصب وجّرنا صلح 

 غاب وغیره كقاما واعلما  وألف ّ والواو والنون لما 
 كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر  ومن ضمیر الّرفع ما یستتر 

 وأنت الفروع ال تشتبھ  وذو إرتفاع ٍ وانفصال ٍ أنا ھو 
 إیّاي والتفریع لیس مشكال  وذو انتصابٍ  في انفصالٍ  جعال 
 إذ تأتّى أن یجئ المتصل  وفي اختیار ٍ ال یجيء المنفصل 
 أشبھھ في كنتھ الخلف أنتمي  وصل أو افصل ھاء سلنیھ وما 

 أختار غیري اختار االنفصاال  كذاك خلتنیھ واتصاال 
 وقّدمن ما شئت في اتفصال  وقّدم األخّص في اتصال 

 وقد یبیح الغیب فیھ وصال  وفي اتحاد الرتبة الزم فصال 
 نون وقایة ٍ ولیسي قد نظم  وقبل یا النّفس مع الفعل التزم 

 ومع لعّل اعكس وكن مخیّرا  ولیتني فشا ولیتي ندرا 
 منّي وعنّي بعض من قد سلفا  في الباقیات واضطرارا ً خفّفا 

 قدني وقطني الحذف أیضا قد یفي  وفي لدنّي لدني قّل وفي 
 

 العلم:
 علمھ كجعفر ٍ وخرنقا  اسّم یعیّن المسّمى مطلقا 

 وشدقم ٍ وھیلة ٍ وواشق  وقرن ٍ وعدنٍ  والحق 
 وأّخرن ذا إن سواه صحبا  واسما ً أتى وكنیة ً ولقبا 

 حتما ً وإال أتبع اّي ردف  وإن یكونا مفردین فأضف 
 وذو ارتجال كسعاد وأدد  ومنھ منقولّ  كفضل ٍ وأسد 

 ذا إن بغیر ویھ تّم أعربا  وجملة ّ وما بمزج رّكبا ً 
 كعبد شمس ٍ وأبي قحافة  وشاع في األعالم ذو اإلضافھ 
 كعلم األشخاص لفظا ً وھو عم  ووضعوا لبعض األجناس علم 

 وھكذا ثعالة ّ للثعلب  من ذاك أّم عریط ٍ للعقرب 
 كذا فجار علّم للفجرة  ومثلھ بّرة للمبّرة 
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 اسم اإلشاره:

 بذي وذه تي تا على األنثى اقتصر  بذا لمفرد ٍ مذّكر أشر 
 وفي سواه ذین تین اذكر تطع  وذان تان للمثنّى المرتفع 

 والمّد أولى ولدى البعد انطقا  وبأولى أشر لجمع ٍ مطلقا ً 
 والالم إن قّدمت ھاممتنعة  بالكاف حرفا ً دون الم ٍ أو معھ 

 داني المكان وبھ الكاف صال  وبھنا أو ھھنا أشر إلى 
 أو بھنالك انطقن أو ھنّا  في البعد أو بثّم فھ أو ھنّا 

 

 الموصول:
 والیا إذا ما ثنّیا ال تثبت  موصول األسماء الذي األنثى التي 

 والنّون إن تشدد فال مالمھ  بل ما تلیھ أولھ العالمھ 
 أیضا ً وتعویض ّ بذاك قصدا  والنّون من ذین وتین شّددا 

 وبعضھم بالواو رفعا ً نطقا  جمع الذى األلى الذین مطلقا 
 والالء كالذین نزرا ً وقعا  بالالت والالء التي قد جمعا 

 وھكذا ذو عند طیّئ شھر  ومن وما وأل تساوي ما ذكره 
 وموضع الالتي أتى ذوات  وكالتي أیضاً لدیھم ذات 

 أومن إذا لم تلغ في الكالم  ومثل ماذا بعدما استفھام 
 على ضمیرٍ  الئق ٍ مشتملھ  وكلھا یلزم بعده صلھ 

 بھ كمن عندي الذي ابنھ كفل  وجملة ّ أو شبھھا الذي وصل 
 وكونھا بمعرب األفعال قلّ   وصفة ّ صریحة ّ صلة أل 

 وصدر وصلھا ضمیر ّ انحذف  أّي كما وأعربت ما لم تضف 
 ذا الحذف أیّا ً غیر أيٍ  یقتفي  وبعضھم أعرب مطلقا وفي 

 فالحذف نزرّ  وأبوا أن یختزل  إن یستطل وصل ّ وإن لم یستطل 
 والحذف عندھم كثیر ّ منجلي  إن صلح الباقي لوصل ٍ مكمل 
 بفعل ٍ أو وصف كمن نرجو یھب  في عائد ٍ متصل ٍ إن انتصب 

 كأنت قاضٍ  بعد أمر ٍ من قضى  كذاك حذف ما بوصف ٍ خفضا 
 كمّر بالذي مررت فھو برّ   كذا الذي جّربما الموصول جّر 

 المعرف بأداة التعریف:
 فنمط ّ عّرفت قل فیھ النمط  أل حرف تعریف أو الالم فقط 

 واآلن والذین ثّم الالت  وقد تزاد الزما ً كالالت 
 كذا وطبت النفس یا قیس الّسرى  والضطراٍر كبنات األوبر 

 للمح ما قد كان عنھ نقال  وبعض األعالم علیھ دخال 

 ۱۱ 
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 فذكر ذا وحذفھ سیّان  كالفضل والحارث والنّعمان 

 مضاف أو مصحوب أل كالعقبة  وقد یصیر علما ً بالغلبھ 
 أوجب وفي غیرھما قد تحذف  وحذف أل ذي إن تناد أو تضف 

 

 

 االبتداء:
 إن قلت زید ّ عاذر ّ من اعتذر  مبتدأ زید ّ وعاذر ّ خبر 

 فاعل ّ اغنى في أسار ٍ ذان  وأّول ّ مبتدأ والثاني 
 یجوز نحو فائز ّ أولو الّرشد  وقس كاستفھام النفي وقد 

 إن في سوى اإلفراد طبقا ً استقر  والثاني مبتدا وذا الوصف خبر 
 كذاك رفع خبر ٍ بالمبتدا  ورفعوا مبتدأ باالبتدا 

 كاہلل بّر واألیادي شاھده  والخبر الجزء المتّم الفائدة 
 حاویة ً معنى الذي سیقت لھ  ومفردا ً یأتي ویأتي جملھ 
 بھا كنطقي هللا حسبي وكفى  وإن تكن إیّاه معنى اكتفى 

 یشتّق فھو ذو ضمیر ٍ مستكن  والمفرد الجامد فارغ ّ وإن 
 ما لیس معناه لھ محّصال  وأبرزنھ مطلقا ً حیث تال 

 ناوین معنى كائن ٍ أو استقر  وأخبروا بظرف ٍ أو بحرف جّر 
 عن جثة ٍ وإن یفد فأخبرا  وال یكون اسم زمان ٍ خبرا 

 ما لم تفد كعند زید ٍ نمرة  وال یجوز االبتدا بالنّكرة 
 ورجل من الكرام عندنا  وھل فتىً  فیكم فما حّل لنا 

 بّر ٍ یزین ولیقس ما لم یقل  ورغبة ّ في الخیر خیرّ  وعمل 
 وجّوزوا التقدیم إذ ال ضررا  واألصل في األخبار أن تؤخرا 
 عرفا ونكرا عادمي بیان  فامنعھ حین یستوي الجزءان 

 أو قصد استعمالھ منحصرا  كذا إذا ما الفعل كان الخبرا 
 أو الزم الّصدر كمن لي منجدا  أو كان مسندا لذي الم ابتدا 

 ملتزم ّ فیھ تقّدم الخبر  ونحو عندي درھم ّ ولي وطر 
 مما بھ عنھ مبینا یخبر  كذا إذا عاد علیھ مضمر 

 كأین من علمتھ نصیرا  كذا إذا یستوجب التصدیرا 
 كما لنا إال اتباع أحمدا  وخبر المحصور قّدم أبدا 
 تقول زید ّ بعد من عندكما  وحذف ما یعلم جائّز كما 

 فزید ّ استغني عنھ إذ عرف  وفي جواب كیف زید ّ قل دنف 
 حتمّ  وفي نّص یمینٍ  ذا استقر  وبعد لوال غالبا حذف الخبر 

 ۱۲ 
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 كمثل كّل صانع ٍ وما صنع  وبعد واو عیّنت مفھوم مع 

 عن الذي خبره قد أضمرا  وقبل حال ٍ ال یكون خبرا 
 تبییني الحّق منوطا ً بالحكم  كضربي العبد مسیئا ً وأتم 
 عن واحدٍ  كھم سراة ّ شعرا  وأخبروا باثنین أو بأكثرا 

 كان وأخواتھا:
 تنصبھ ككان سیدا ً عمر  ترفع كان المبتدا اسما ً والخبر 

 أمسى وصار لیس زال برحا ً ككان ظّل بات أضحى أصبحا 
 لشبھ نفى أو لنفي متبعھ  فتئ وانفّك وھذي األربعة 

  كأعط ما دمت مصیباً  درھما  ومثل كان دام مسبوقا ً بما 
 إن كان غیر الماض منھ استعمال  وغیر ماض ٍ مثلھ قد عمال 
 أجز وكّلّ  سبقھ دام حظر  وفي جمیعھا توّسط الخبر 
 فجيء بھا متلّوة ً ال تالیة  كذاك سبق خبر ٍ ما النافیة 

 وذو تمام ما برفع ٍ یكتفي  ومنع سبق خبر ٍ لیس اصطفي 
 فتىء لیس زال دائما ً قفي  وما سواه ناقص ّ والنقص في 

 إال إذا ظرفا ً أتى أو حرف جرّ   وال یلي العامل معمول الخبر 
 موھم ما استبان أنّھ امتنع  ومضمر الشان اسما ً انو ان وقع 

 كان أصّح علم من تقّدما  وقد تزاد كان في حشو كما 
 وبعد إن ولو كثیرا ً ذا اشتھر  ویحذفونھا ویبقون الخبر 

 كمثل أّما أنت بّرا فاقترب  وبعد أن تعویض ما عنھا ارتكب 
 تحذف نون ّ وھو حذفّ  ما التزم  ومن مضارعٍ  لكان منجزم 

 فصل في ما وال والت وإن المشبھات بلیس
 مع بقا النّفي وترتیب زكن  إعمال لیس أعملت ما دون إن 

 بي أنت معنیّا ً أجاز العلما  وسبق حرف جّر ٍ أو ظرفٍ  كما 
 من بعد منصوٍب بما الزم حیث حل  ورفع معطوٍف بلكن أو ببل 

 وبعد ال ونفي كان قد یجر  وبعد ما ولیس جّرالبا الخبر 
 وقد تلي الت وإن ذا العمال  في النّكرات أعملت كلیس ال 

 وحذف ذي الّرفع فشاو العكس قل  وما لالت في سوى حین ٍ عمل 

 أفعال المقاربة:
 غیر مضارع ٍ لھذین خبر  ككان كاد وعسى لكن ندر 
 نزر ّ وكاد األمر فیھ عكسا  وكونھ بدون أن بعد عسى 
 خبرھا حتما بأن متصال  وكعسى جرى ولكن جعال 

 ۱۳ 
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 وبعد أوشك انتفا أن نزرا  وألزموا اخلولق أن مثل حرى 

 وترك أن مع ذي الشروع وجبا  ومثل كاد في األصّح كربا 
 كذا جعلت وأخذت وعلق  كأنشأ السائق یحدو وطفق 

 وكاد ال غیر وزادوا موشكا  واستعملوا مضارعا ً ألوشكا 
 غنى ً بأن یفعل عن ثان ٍ فقد  بعد عسى اخلولق أوشك قد یرد 
 بھا إذا اسّم قبلھا قد ذكرا  وجّردن عسى أو ارفع مضمرا 

 نحو عسیت وانتفا الفتح زكن  والفتح والكسر أجز في السین من 

 إن وأخواتھا:
 كأّن عكّس ما لكان من عمل  الّن أّن لیت لكّن لعّل 
 كفّء ولكّن ابنھ ذو ضعن  كإّن زیدا ً عالّم بأنّي 

 كلیت فیھا أو ھنا غیر البذي  وراع ذا الترتیب إال في الذي 
 مسّدھا وفي سوى ذاك اكسر  وھمز إّن افتح لسّد مصدر 

 وحیث إّن لیمین ٍ مكملھ  فاكسر في االبتدا وفي بدء صلھ 
 حال ٍ كزرتھ وإنّي ذو أمل  أو حكیت بالقول أو حلّت محّل 

 بالالم كاعلم إنّھ لذو تقى  وكسروا من بعد فعل ٍ علّقا 
 ال الم بعده بوجھین نمي  بعد إذا فجاءٍة أو قسم 

 في نحو خیر القول إنّي أحمد  مع تلوفا الجزا وذا یطّرد 
 الم ابتداٍء نحو إنّي لوزر  وبعد ذات الكسر تصحب الخبر 

 وال من األفعال ما كرضیا  وال یلي ذي الالم ما قد نفیا 
 لقد سما على العدا مستحوذا  وقد یلیھا مع قد كإّن ذا 

 والفصل واسما ً حّل قبلھ الخبر  وتصحب الواسط معمول الخبر 
 إعمالھا وقد یبقى العمل  ووصل ما بذي الحروف مبطل 

 منصوب إّن بعد أن تستكمال  وجائّز رفعك معطوفا على 
 من دون لیت ولعّل وكأنّ   وألحقت بإّن لكّن وأن 
 وتلزم الالم إذا ما تمھل  وخفّفت إّن فقّل العمل 

 ما ناطّق أراده معتمدا  وربّما استغني عنھا إن بدا 
 تلفیھ غالبا ً بإن ذي موصال  والفعل إن لم یك ناسخا فال 

 والخبر اجعل جملة ً من بعد أنّ   وإن تخفف أّن فاسمھا استكن 
 ولم یكن تصریفھ ممتنعا  وإن یكن فعالً  ولم یكن دعا 

 تنفیسٍ  أو ولو قلیل ّ ذكر لو  فاألحسن الفصل بقد أو نفي أو 
 منصوبھا وثابتا ً أیضا روي  وخفّفت كأّن أیضا فَنُِوي 
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 ال التي لنفى الجنس:

 مفردة ً جاءتك أو مكّررة  عمل إّن اجعل لال في نكره 
 بعد ذاك الخبر اذكر رافعھ  فانصب بھا مضافا أو مضارعھ 

 حول وال قّوة والثان اجعال  ووّكب المفرد فاتحا ً كال 
 وإن رفعت أّوال ً ال تنصبا  مرفوعا ً أو منصوبا ً أو مركبا ً 

 فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل  ومفردا ً نعتا ً لمبنّي یلي 
 ال تبن وانصبھ أو الّرفع اقصد  وغیر ما یلي وغیر المفرد 

 لھ بما للنّعت ذي الفصل انتمى  والعطف إن لم تتكّرر ال احكما 
 ما تستحق دون االستفھام  وأعط ال مع ھمزة استفھام 

 إذا المراد مع سقوطھ ظھر  وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر 

 ظل وأخواتھا:
 أعني رأى خال علمت وجدا  انصب بفعل القلب جزأي ابتدا 

 حجا درى وجعل الذ كاعتقد  ظّن حسبت وزعمت مع عّد 
 أیضا بھا انصب مبتدأً  وخبرا  وھب تعلّم والتي كّصیرا 

 من قبل ھب واألمر ھب قد ألزما  وخّص بالتعلیق واإللغاء ما 
 سواھما اجعل كّل مالھ زكن  كذا تعلّم ولغیر الماض من 
 وانو ضمیر الشان أوالم ابتدا  وجّوز اإللغاء ال في االبتدا 

 والتزم التعلیق قبل نفي ما  في موھم إلغاء ما تقّدما 
 كذا واالستفھام ذا لھ انحتم  وإن وال الم ابتداء ٍ أو قسم 

 تعدیةّ  لواحد ٍ ملتزمھ  لعلم عرفان وظّن ٍ تھمھ 
 طالب مفعولین من قبل انتمى  ولرأى الرؤیا اثم ما لعلما 

 سقوط مفعولین أو مفعول  وال تجز ھنا بال دلیلٍ  
 مستفھما ً بھ ولم ینفصل  وكتظّن اجعل تقول إن ولي 

 وإن ببعض ذي فصلت یحتمل  بغیر ظرفٍ  أو كظرف ٍ أو عمل 
 عند سلیم ٍ نحو قل ذا مشفقا  وأجري القول كظّن ٍ مطلقا 

 

 أعلم وأرى:
 عدّوا إذا صار أرى وأعلما  لى ثالثةٍ  رأى وعلما 

 للثان والثالث أیضا حققا  وما لمفعولي علمت مطلقا 
 ھمز فالثنین بھ توّصال  وإن تعدیّا لواحد ٍ بال 

 فھو بھ في كّل حكمٍ  ذو ائتسا  والثان منھما كثاني اثني كسا 
 حّدث أنبأ كذاك خبّراً   وكأرى السابق نبّا أخبرا 
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 الفاعل:

 زیّد منیراً  وجھھ نعم الفتى  الفاعل الذي كمرفوعي أتى 
 فھو وإال فضمیر ّ استتر  وبعد فعل فاعل ّ فإن ظھر 
 الثنین أو جمع ٍ كفاز الّشھدا  وجّرد الفعل إذا ما أسندا 
 والفعل للظاھر بعد مسند  وقد یقال سعدا وسعدوا 

 كمثل زید ّ في جواب من قرا  ویرفع الفاعل فعل ّ أضمرا 
 كان ألنثى كأبت ھند األذى  وتاء تأنیث ٍ تلي الماضي إذا 

 متصل ٍ أو مفھم ٍ ذات حر  وإنما تلزم فعل مضمر 
 نحو أتى القاضي بنت الواقف  وقد یبیح الفصل ترك التاء في 
 كما زكا إال فتاة ابن العال  والحذف مع فصل ٍ بإال فّضال 

 ضمیر ذي المجاز في شعر ٍ وقع  والحذف قد یاتي بال فصل ٍ ومع 
 مذّكر كالتاء مع إحدى اللبن  والتاء مع جمع ٍ سوى السالم من 
 ألن قصد الجنس فیھ بیّن  والحذف في نعم الفتاة استحسنوا 

 واألصل في المفعول أن ینفصال  واألصل في الفاعل أن یتصال 
 وقد یجى المفعول قبل الفعل  وقد یجاء بخالف األصل 

 أو أضمر الفاعل غیر منحصر  وأّخر المفعول إن لبس حذر 
 أّخر وقد یسبق إن قصٍد ظھر  وما بإالّ أو بإنما انحصر 

 وشّذ نحو زان نوره الّشجر  وشاع نحو خاف ربّھ عمر 

 النائب عن الفاعل:
 فیما لھ كنیل خیر نائل  ینوب مفعولّ بھ عن فاعل 

 باآلخر اكسر في مضّي ٍ كوصل  فأّول الفعل اضممن والمتصل 
 كینتحي المقول فیھ ینتحى  واجعلھ من مضارع ٍ منفتحا 

 كاألول اجعلھ بال منازعھ  والثاني التالي تاالمطاوعة 
 كاألول اجعلنّھ كاستحلى  وثالث الذي بھمز الوصل 

 عیناً  وضّم جاكبوع فاحتمل  واكسر أو اشمم فاثالثّي ٍ أعّل 
 وما لباع قد یرى لنحو حبّ   وإن بشكلٍ  خیف لبّس یجتنب 

 في اختار وانقاد وشبٍھ ینجلي  وما لفا باع لما العین تلي 
 أو حرف جرٍّ بنیابةٍ  حري  وقابّل من ظرٍف أو من مصدر 
 في اللفظ مفعوّل بھ وقد یرد  وال ینوب بعض ھذي إن وجد 

 باب كسا فیما التباسھ أمن  وباتفاق ٍ قد ینوب الثان من 
 وال أرى منعا ًإذا القصد ظھر  في باب ظّن وأرى المنع اشتھر 

 بالّرافع النّصب لھ محققا  وما سوى النائب مّما علّقا 
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 اشتغال العامل عن المعمول:

 عنھ بنصٍب لفظھ أو المحلّ   إن مضمر إسم ٍ سابق ٍ فعال ً شغل 
 حتما ً موافق ٍ لما قد أظھرا  فالّسابق انصبھ بفعل ٍ أضمرا 

 یختّص بالفعل كإن وحیثما  والنّصب حتّم إن تال الّسابق ما 
 یختّص فالرفع التزمھ أبداً   وإن تال الّسابق ما باالبتدا 
 ما قبل معموال ً لما بعد وجد  كذا إذا الفعل تال ما لم یرد 

 وبعد ما إیالؤه الفعل غلب  واختیر نصبّ  قبل فعل ٍ ذي طلب 
 معمول ٍ فعلٍ  مستقرٍّ أّوال  وبعد عاطفٍ  بال فصل ٍ على 

 بھ عن اسم ٍ فاعطفن مخیّرا ً  وإن تال المعطوف فعال ً مخبرا 
 فما أبیح افعل ودع ما لم یبح  والّرفع في غیر الذي مّر رجح 

 أو بإضافة ٍ كوصل ٍ یجري  وفصل مشغول ٍ بحرف جّر 
 بالفعل إن لم یك مانّع حصل  وسّو في ذا الباب وصفا ً ذا عمل 

 كعلقٍة بنفس اإلسم الواقع  وعلقھّ حاصلةّ بتابع 

 تعدي الفعل ولزومھ:
 ھما غیر مصدر ٍ بھ نحو عمل  عالمة الفعل المعّدى أن تصل 
 عن فاعل ٍ نحو تدبّرت الكتب  فانصب بھ مفعولھ إن لم ینب 

 لزوم أفعال السجایا كنھم  والزّم غیر المعّدى وحتم 
 وما اقتضى نظافة ً أو دنسا  كذا افعلّل والمضاھي اقعنسسا 

 لواحد ٍ كمّده فامتّدا  أو عرضا ً أو طاوع المعّدى 
 وإن حذف فالنّصب للمنجرّ   وعّد الزما ً بحرف جّر 

 مع أمن لبس ٍ كعجبت أن یدوا  نقال ً وفي أّن وأن یطّرد 
 من ألبسن من زاركم نسج الیمن  واألصل سبق فاعل ٍ معنًى كمن 

 وترك ذاك األصل حتما قد یرى  ویلزم األصل لموجب ٍ عرا 
 كحذف ما سیق جوابا ً أو حصر  وحذف فضلة أجر إن لم یضر 

 وقد یكون حذفھ ملتزما  ویحذف النّاصبھا إن علما 

 التنازع في العمل:
 قبل فللواحد منھما العمل  إن عامالن اقتضیا في اسمٍ  عمل 

 واختار عكسا ً غیرھم ذا أسره  والثاني أولى عند أھل البصره 
 تنازعاه والتزم ما التزما  وأعمل المھمل في ضمیر ما 

 وقد بغى واعتدیا عبداكا  كیحسنان ویسيء ابناكا 
 بمضمر ٍ لغیر رفع أو ھال  وال تجيء مع أّوٍل قد أھمال 

 وأّخرنھ إن یكن ھو الخبر  بل حذفھ الزم إن یكن غیر خبر 
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 لغیر ما یطابق المفّسرا  وأظھر ان یكن ضمیر ّ خبرا 

 زیدا ً وعمراً  أخوین في الّرخا  نحو أظّن ویظنّاني أخا 

 المفعول المطلق:
 مدلولي الفعل كأمن ٍ من أمن  المصدر اسم ما سوى الزّمان من 

 وكونھ أصالً  لھذین انتخب  بمثلھ أو فعلٍ  أو وصف ٍ نصب 
 كسرت سیرتین سیر ذي رشد  توكیدا ً او نوعا ً یبین أو عدد 

 كجّد كّل الجّد وافرح الجذل  وقد ینوب عنھ ما علیھ دّل 
 وثّن واجمع غیره وأفردا  وما لتوكیٍد فوّحد ابدا 

 وفي سواه لدلیل ٍ متّسع  وحذف عامل المؤّكد امتنع 
 من فعلھ َكْندال ً اللَّْذَكا ْنُدالَ   والحذف حتّم مع آت بدال 

 عاملھ یحذف حیث عنّا  وما لتفصیل ٍ كإّما منّا 
 نائب فعلٍ  السم عین ٍ استند  كذا مكّرّر وذز حصر ٍ ورد 

 لنفسھ أو غیره فالمبتدا  ومنھ ما یدعونھ مؤّكدا 
 والثان كابني أنت حقا صرفا  نحو لھ علّى ألف عرفا 

 كلي بكا ً بكاء ذات عضلھ  كذاك ذو التشبیھ بعد جملھ 

 المفعول لھ:
 أبان تعلیال ً كحد شكرا ً ودن  ینصب مفعوال ً لھ المصدر إن 

 وقتا ً وفاعالً  وإن شرط ّ فقد  وھو بما یعمل فیھ متّخذ 
 مع الشروط كلزھد ٍ ذا قنع  فاجرره بالحرف ولیس یمتنع 

 والعكس في مصحوب ال وأنشدوا  وقّل أن یصحبھا المجّرد 
 ولو توالت زمر األعداء"  "ال أقعد الجبن عن الھیجاء 

 المفعول فیھ وھو المسمى ظرفا:
 في باطّراد ٍ كھنا امكث أزمنا  الظرف وقت أو مكان ضّمنا 
 كان وإال فانوه مقّدرا  فانصبھ بـ الواقع فیھ مظھرا 

 یقبلھ المكان إال مبھما  وكّل وقت ٍ قابل ّ ذاك وما 
 صیغ من الفعل كمرمى من رمى  نحو الجھات والمقادیر وما 

 ظرفا لما في أصلھ معھ اجتمع  وشرط كون ذا مقیسا ً أن یقع 
 فذاك ذو تصّرف ٍ في العرف  وما یرى ظرفا وغیر ظرف 

 ظرفیّة أو شبھھا من الكلم  وغیر ذي التصّرف الذي لزم 
 وذاك في ظرف الزمان یكثر  وقد ینوب عن مكان ٍ مصدر 
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 المفعول معھ:

 في نحو سیري والطریق مسرعھ  ینصب تالي الواو مفعوال معھ 
 ذا النّصب ال بالواو في القول األحق  بما من الفعل وشبھھ سبق 

 بفعل كون ٍ مضمر ٍ بعض العرب  وبعد ما استفھام ٍ او كیف نصب 
 والنّصب مختار ّ لدى ضعف النّسق  والعطف إن یمكن بال ضعف ٍ أحق 
 أو أعتقد إضمار عامل ٍ تصب  والنّصب إن لم یجز العطف یجب 

 

 االستثناء:
 وبعد نفي أو كنفي أنتخب  ما استثنیت إال مع تمام ٍ ینتصب 
 وعن تمیم فیھ إبداّل وقع  إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع 
 یأتي ولكن نصبھ اختر إن ورد  وغیر نصب سابق ٍ في النفي قد 

 بعد یكن كما لو إال عدما  وإن یفرغ سابق إال لما 
 تمرر بھم إال الفتى إال العال  وألغ إال ذات توكیٍد كال 

 تفریغٍ  التأثیر بالعامل دع  وإن تكّرر ال لتوكیٍد فمع 
 ولیس عن نصب سواه مغني  في واحٍد مّما بإال استثني 

 نصب الجمیع احكم بھ والتزم  ودون تفریغ ٍ مع التقدم 
 منھا كما لو كان دون زائد  وانصب لتأخیٍر وجيء بواحد 

 وحكمھا في القصد حكم األّول  كلم یفوا إال امرؤ ّ إال علي 
 بما لمستثنًى بأال نسبا  واستثن مجرورا ً بغیرٍ  معربا 

 على األصّح ما لغیر ٍ جعال  ولسوًى سوًى سواٍء اجعال 
 وبعدا وبیكون بعد ال  واستثن ناصبا بلیس وخال 

 وبعد ما انصب وانجراّر قد یرد  واجرر بسابقي یكون إن ترد 
 كما ھما إن نصبا فعالن  وحیث جّرا فھما حرفان 

 وقیل حاش وحشا فاحفظھما  وكخال حاشا وال تصحب ما 

 الحال:
 مفھم في حال كفردا ً أذھب  لحال وصّف فضلة ّ منتصب ا

 یغلب لكن لیس مستحقا ً  وكونھ منتقالً  مشتقا 
 مبدي تأّول ٍ بال تكلّف  ویكثر الجمود في سعر ٍ وفي 

 وكّر زیّد أسدا ً أي كأسد  كبعھ مّدا بكذا یدا ً بید 
 تنكیره معنًى كوحدك اجتھد  والحال إن عّرف لفظا ًفاعتقد 

 بكثرةٍ  كبغتةٍ  زیّد طلع  ومصدّر منكّر حاال ً یقع 
 لم یتأخر أو یخّصص أي یبن  ولم ینّكر غالبا ً ذو الحال إن 
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 یبغ امرؤ على امرىٍء مستسھال  من بعد نفي او مضاھیھ كال 

 أبوا وال أمنعھ فقد ورد  وسبق حالٍ  ما بحرف جّر قد 
 إال إذا اقتضى المضاف عمھ  وال تجز حاالً  من المضاف لھ 

 أو مثل جزئھ فال تحیفا  أو كان جزء مالھ أضیفا 
 أو صفة ٍ أشبھت المصّرفا  والحال إن ینصب بفعل ٍ صّرفا 

 ذا راحّل ومخلصا ً زید ّ دعا  فجائز ّ تقدیمھ كمسرعا 
 حروفھ مؤخرا ً لن یعمال  وعامل ّ ضّمن معنى الفعل ال 

 نحو سعید ّ مستقّرا ً في ھجر  كتلك لیت وكأّن وندر 
 عمرو معانا ً مستجاز ّ لن یھن  ونحو زید ّ مفردا ً أنفع من 

 لمفرٍد فاعلم وغیر مفرد  والحال قد یجيء ذا تعّدد 
 في نحو ال تعث في األرض مفسدا  وعامل الحال بھا قد أّكدا 
 عاملھا ولفظھا یؤّخر  وإن تؤكد جملة ً فمضمر 

 كجاء زید ّ وھو ناو ٍ رحلھ  وموضع الحال تجيء جملھ 
 حوت ضمیرا ً ومن الواو خلت  وذات بدٍء بمضارع ٍ ثبت 

 لھ المضارع اجعلّن مسندا  وذات واو بعدھا انو مبتدا 
 بواو ٍ او بمضمر ٍ أو بھما  وجملة الحال سوى ما قّدما 

 وبعض ما یحذف ذكره حظل  والحال قد یحذف ما فیھا عمل 

 التمیز:
 ینصب تمییزا ً بما قد فّسره  إسم ّ بمعنى من مبین ّ نكره 

 ومنوین عسال ً وتمرا  كشبٍر ارضا ً وقفیٍز بّرا ً 
 أضفتھا كمّد حنطة ٍ غذا  وبعد ذي وشبھھا اجرره إذا 
 إن كان مثل ملء األرض ذھبا  والنّصب بعد ما أضیف وجبا 

 مفّضال ً كأنت أعلى منزال  والفاعل المعنى انصبن بأفعال 
 میّز كأكرم بأبي بكر ٍ أبا  وبعد كّل ما اقتضى تعّجبا 

 والفاعل المعني كطب نفسا تفد  واجرر بمن إن شئت غیر ذي العدد 
 والفعل ذو التصریف نزرا سبقا  وعامل التمییز قّدم مطلقا 

 حروف الجّر:
 حتى خال حاشا عدا في عن على  ھاك حروف الجّر وھي من إلى 

 والكاف والبا ولعّل ومتى  مذ منذ رّب الالم كي واو ّ وتا 
 والكاف والواو ورّب والتا  بالظاھر اخصص منذ مذ وحتى 

 منّكرا والتاء ہلل وربّ   واخصص بمذ ومنذ وقتا ً وبرّب 
 نزر ّ كذا كھا ونحوه أتى  وما رووا من نحو ربّھ فتى 

 ۲۰ 
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 بمن وقد تأتي لبدء األزمنة  بّعض وبیّن وابتدئ في األمكنة 

 نكرة ً كما لباغ ٍ من مفر  وزید في نفي وشبھھ فجر 
 ومن وباء ّ یفھمان بدال  لآلنتھا حتى والم ّ والى 

 تعدیةٍ  أیضا وتعلیلٍ  قفي  والالم للملك وشبھھ وفي 
 وفي وقد یبیّنان الّسببا  وزید والظرفیّة استبن ببا 

 ومثل مع ومن وعن بھا انطلق  بالبا استعن وعّد عّوض ألصق 
 بعن تجاوزا ً عنى من قد فطن  على لالستعال ومعنى في وعن 

 كما على موضع عن قد جعال  وقد تجى موضع بعدٍ  وعلى 
 یعنى وزائدا لتوكیٍد ورد  شبّھ بكاف ٍ وبھا التعلیل قد 

 من أجل ذا علیھما من دخال  واستعمل اسما ً وكذا عن وعلى 
 أو أولیا الفعل كجئت مذ دعا  ومذ ومنذ اسمان حیث رفعا 

 ھما وفي الحضور معنى في استبن  وإن یجّرا في مضيٍّ فكمن 
 فلم یعق عن عمٍل قد علما  وبعد من وعن وباٍء زید ما 
 وقد یلیھما وجّرّ◌ّ◌ لم یكف  وزید بعد ُربٍّ والكاف فكّف 
 وألفاًوبعد الواو شاع ذا العمل  وحذفت ُرّب فجرت بعد بل 
 حذف ٍ وبعضھ یرى مطّردا  وقد یجر بسوى رّب لدى 

 

 اإلضافة:
 مما تضیف احذف كطور سینا  نونا ً تلي اإلعراب أو تنوینا 

 لم یصلح إال ذاك والالم خذا  والثاني اجرر وانو من أو في إذا 
 أو أعطھ التعریف بالذي تال  لما سوى ذینك واخصص أّوال 

 وصفا ً فعن تنكیره ال یعزل  وإن یشابھ المضاف یفعل 
 مرّوع القلب قلیل الحیل  كرّب راجینا عظیم األمل 

 وتلك محضةّ  ومعنویّة  وذي اإلضافة اسمھا لفظیة 
 إن ُوصلت بالثاني كالجعد الشعر  ووصل أل بذا المضاف مغتفر 

 كزید ُ الضارُب رأِس الجاني  أو بالذي لھ أضیف الثاني 
 مثنًّى أو جمعا ً سبیلھ اتبع  وكانھا في الوصف كاف إن وقع 

 تأنیثاً  ان كان الحذف موھال  وربّما أكسب ثان ٍ أوال 
 معنى وأّول موھما ً إذا ورد  وال یضاف اسّم لما بھ اتحد 
 وبعض ذا قد یأت لفظا ً مفردا  وبعض األسماء یضاف أبدا 

 إیالؤه اسما ً ظاھرا ً حیث وقع  وبعض ما یضاف حتما امتنع 
 وشذ ّ إیالء یدْي للبّى  كوحد لبّى ودوالي سعدْي 

 حیث وإذ وإن ینّون یحتمل  وألزموا إضافة ً الى الجمل 

 ۲۱ 
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 أضف جوازا ً نحو حین جانبذ  إفراد إذ وما كإذ معنًى كإذ 

 واختر بنا متلّو فعلٍ  بنیا  وابن أو اعرب ما كإذ قد أجریا 
 أعرب ومن بنى فلن یفنّدا  وقبل فعل ٍ معرب أو مبتدا 

 جمل االفعال كھن إذا اعتلى  وألزموا إذا إضافة ً الى 
 تفّرق ٍ أضیف كلتا وكال  لمفھم اثنین معّرف ٍ بال 
 أیّا وإن كّررتھا فأضف  وال تضف لمفرٍد معّرف 

 موصولة ً أیّا ً وبالعكس الّصفھ ٍ أوتنِو األجزا واخصص بالمعرفة 
 فمطلقا ً كّمل بھا الكالما  وإن تكن شرطا ً أو استفھاما 

 ونصُب غدوة ٍ بھما عنھم ندر  والزموا إضافة ً لدن فجّر 
 فتحّ  وكسّر لسكون ٍ یتصل  ومع مع فیھا قلیل ّ ونقل 

 لھ أضیف ناویاً ما عدما  واضمم بناًء غیرا ً ان عدمت ما 
 ودوُن والجھاُت أیضاً وعلُّ   قبُل كغیُر بعُد حسُب أّوُل 

 قبالً  وما من بعده قد ذكرا  وأعربوا نصباً إذا ما نّكرا 
 عنھ في االعراب إذا ما حذفا  وما یلي المضاف یأتي خلفا 
 قد كان قبل حذف ما تقّدما  وّربّما جّروا الذي أبقْوا كما 

 مماثال ً لما علیھ قد ُعطف  لكن بشرط أن یكون ما ُحذْف 
 كحالھ إذا بھ یتصلّ   ویُحذُف الثاني فیبقى األّول 
 مثل الذي لھ أضفت األّوال  بشرط عطٍف وإضافٍة إلى 

 مفعوال ً أو ظرفا ً أجز ولم یعب  فصل مضاٍف شبھ فعلٍ  ما نصب 
 بأجنبيٍّ أو بنعٍت أو ندا  فصل یمین ٍ واضطرارا وجدا 

 المضاف الى یاء المتكلم
 لم یك معتال ً كرام ٍ وقذا  آخر ما أضیف للیا اكسر إذا 
 جمیعھا الیا بعد فتحھا احتذي  أو یُك كابنین وزیدین فذي 
 ما قبل واٍو ُضمَّ فاكسره یھن  وتدغم الیا فیھ والواو وإن 

 ھذیل ٍ انقالبھا یاًء حسن  وألفا ً سلّم وفي المقصور عن 

 إعمال المصدر:
 مضافا ً أو مجّردا ً أو مع أل  بفعلھ المصدر ألحق في العمل 
 محلّھ والسم مصدر ٍ عمل  إن كان فعلّ  مع أن أو ما یحّل 

 كّمل بنصٍب أو برفع ٍ عملھ  وبعد جّره الذي أضیف لھ 
 راعى في االتباع المحّل فحسن  وُجرَّ ما یتبع ما جّر ومن 
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 إعمال اسم الفاعل:

 إن كان عن مضیّھ بمعزل  كفعلھ اسم فاعل ٍ في العمل 
 أو مسندا أو نفیا ً او جاصفة ً  وولي استفھاما ً أو حرف ندا 

 فیستحق العمل الذي وصف  وقد یكون نعت محذوفٍ  ُعِرف 
 وغیره إعمالھ قد ارتضي  وإن یكن صلة ففي المضي 

 في كثرة ٍ عن فاعل ٍ بدیل  فّعاّل او مفعاّل او فعول 
 وفي فعیل ٍ قّل ذا وفعل  فیستحق مالھ من عمل 

 في الحكم والشروط حیثما عمل  وما سوى المفرد مثلھ جعل 
 وھو لنصب ما سواه مقتضي  وانصب بذي اإلعمال تلوا ً واخفض 
 كمبتغي جاٍه وماال ً من نھض  واجرر أو انصب تابع الذي انخفض 

 یُعطى اسم مفعول ٍ بال تفاضل  وكّل ما قُّرر السم فاعل 
 معناه كالمعطى كفافاً یكتفي  فھو كفعلٍ  صیغ للمفعول في 

 معنًى كمحمود المقاصد الورع  وقد یضاف ذا الى اسم ٍ مرتفع 

 أبنیة المصادر:
 من ذي ثالثٍة كرّد رّدا  فعل ّ قیاس مصدر المعّدى 

 كفرح ٍ وكجوًى وكشلل  وفعل الالزم بابھ فعل 
 لھ فعوّل باطّراٍد كغدا  وفعل الالزم مثل قعدا 

 أو فعالناً فادر أو فعاال  ما لم یكن مستوجبا ً فعاال ً 
 والثان للذي اقتضى تقلّبا  فأوّل لذي امتناع ٍ كأبى 

 سیرا ً وصوتا ً الفعیل كصھل  للّدا فعاّل أو لصوت ٍ وشمل 
 كسھل األمُر وزیّد جزال  فعولة ّ فعالة ّ لفعال 

 قبابھ النقل كسخٍط ورضا  وما أتى محالفا لما مضى 
 مصدره كقّدس التقدیس  وغیر ذي ثالثة ٍ مقیس 

 إجمال من تجّمال ً تجّمال  وزّكھ تزكیة وأجمال 
 إقامة وغالبا ً ذا التا التزم  واستعذ استعاذة ً ثّم أقم 

 مع كسر تلو الثان مما افتتحا  ومایلي اآلخر مد وافتحا 
 یربع في أمثال قد تلملما  بھمز وصل ٍ كاصطفى وضّم ما 

 واجعل مقیسا ً ثانیاً  ال أّوال  فعالّل او فعللة ّ لفعلال 
 وغیر ما مّر الّسماع عادلة  لفاعل الفعال والمفاعلھ 

 وفعلة ّ لھیئة ٍ كجلسھ  وفعلة ّ لمّرة ٍ كجلسھ 
 وشّذ فیھ ھیئة ّ كالخمرة  في غیر ذي الثالث بالتا المّره 
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 أبنیة الفاعلین والمفعولین (والصفات المشبھات بھا)

 من ذي ثالثة ٍ یكون كغذا  كفاعل ٍ صغ اسم فاعل ٍ إذا 
 غیر معّدى بل قیاسھ فعل  وھو قلیل ّ في فعلت وفعل 

 ونحو صدیان ونحو األجھر  وأفعل ّ فعالن نحو أشر 
 كالّضخم والجمیل والفعل جمل  وفعل ّ اولى وفعیل ّ بفعل 

 وبسوى الفاعل قد یغنى فعل  وأفعل ّ فیھ قلیل ّ وفعل 
 من غیر ذي الثالث كالمواصل  وزنة المضارع اسم فاعل 

 وضّم میم زائٍد قد سبقا  مع كسر متلّو األخیر مطلقا 
 صار اسم مفعول ٍ كمثل المنتظر  وإن فتحت منھ ما كان انكسر 
 زنة مفعولٍ  كآٍت من قصد  وفي اسم مفعول الثالثّي اطّرد 

 نحو فتاة أو فتى كحیل  وناب نقال ً عنھ ذو فعیل 

 الّصفة المشبّھة باسم الفاعل:
 معنًى بھا المشبھة اسم الفاعل  صفة ّ استحسن جّر فاعل 

 كطاھر القلب جمیل الظاھر  وصوغھا من الزم ٍ لحاضر 
 لھا على الحّد الذي قد حّدا  وعمل اسم فاعل المعّدى 

 وكونھ ذا سببیّة ٍ وجب  وسبق ما تعمل فیھ مجتنب 
 ودون أل مصحوب أل وما اتصل  فارفع بھا وانصب وجّر مع أل 

 تجرر بھا مع أل سما ً من أل خال  بھا مضافا ً أو مجّردا ً وال 
 لم یخل فھو بالجواز وسما  ومن إضافة ٍ لتالیھا وما 

 التعّجب:
 أو جيء بأفعل مجرور ٍ بباء  بأفعل انطق بعد ما تعّجبا 

 أوفى خلیلنا وأصدق بھما  وتلو أفعل انصبنّھ كما 
 إن كان عند الحذف معناه یضح  وحذف ما منھ تعّجبت استبح 

 منع تصّرفٍ  بحكم حتما  وفي كال الفعلین قدما ً لزما 
 قابل فضل تّم غیر ذي انتفا  وصغھما من ذي ثالث ٍ صّرفا 

 وغیر سالكٍ  سبیل فعال  وغیر ذي وصف ٍ یضاھي أشھال 
 یخلف ما بعض الّشروط عدما  وأشدد أو أشّد أو شبھھما 
 وبعد أفعل جّره بالبا یجب  ومصدر العادم بعد ینتصب 
 وال تقس على الذي منھ أثر  وبالنّدور احكم لغیر ما ذكر 

 معمولھ ووصلھ بھ الزما  وفعل ھذا الباب لن یقّدما 
 مستعمل ّ والخلف في ذاك استقر  وفضلھ بظرف ٍ او بحرف جّر 

 ۲٤ 
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 نِْعَم وبئس وما جرى مجراھما:

 نعم وبئس رافعان اسمین  فعالن غیر متصّرفین 
 قارنھما كنعم عقبى الكرما  مقارني أل أو مضافین لما 
 ممیّّز كنعم قوما ً معشره  ویرفعان مضمرا ً یفّسره 

 فیھ خالّف عنھم قد اشتھر  وجمع تمییز ٍ وفاعل ٍ ظھر 
 في نحو نعم ما یقول الفاضل  وما ممیّّز وقیل فاعل 

 أو خبر اسم لیس یبدو أبدا  ویذكر المخصوص بعد مبتدا 
 كالعلم نعم المقتنى والمقتفى  وإن یقّدم مشعر بھ كفى 

 من ذي ثالثٍة كنعم مسجال  واجعل كبئس ساء واجعل فعال 
 وإن ترد ذّماً  فقل ال حبّذا  ومثل نعم حبّذا الفاعل ذا 

 تعدل بذا فھو یضاھي المثال  وأّول ذا المخصوص أیا ً كان ال 
 بالیا ودون ذا انضمام الحا كثر  وما سوى ذا ارفع بحّب أو فجّر 

 أْفَعّل التفضیل:
 أفعل للتفضیل وأب اللذ أبي  صغ من مصوغ ٍ منھ للتعجب 

 لمانع ٍ بھ الى التفضیل صل  وما بھ إلى تعّجٍب وصل 
 تقدیرا ً أو لفظا ً بمن إن جّردا  وأفعل التفضیل صلھ أبدا 

 ألزم تذكیراً وأن یوّحدا  وإن لمنكور ٍ یضف أو جّردا 
 أضیف ذو وجھین عن ذي معرفھ  وتلُو أل طبّق وما لمعرفھ 

 لم تنو فھو طبق ما بھ قرن  ھذا إذا نویت معنى من وإن 
 فلھما كن أبداً مقّدما  وإن تكن بتلو من مستفھما 
 إخبار التقدیم نزرا وردا  كمثل مّمن أنت خیّر ولدى 
 عاقب فعال ً فكثیراً ثبتا  ورفعھ الظاھر نزّر ومتى 

 أولى بھ الفضل من الّصّدیق  كلن ترى في النّاس من رفیق 
 

 النّعت:
 نعّت وتوكیّد وعطّف وبدل  یتبُع في اإلعراب األسماء األول 

 بوسمھ أو وسم ما بھ اعتلق  فالنّعت تابّع متمُّ ما سبق 
 لما تال كامرر بقوم ٍ كرما  ولیعط في التعریف والتنكیر ما 
 سواھما كالفعل فاقف ما قفوا  وھو لدى التوحید والتذكیر أو 
 وشبھھ كذا وذي والمنتسب  وانعت بمشتق ٍ كصعٍب وذرب 

 فأعطیت ما أعطیتھ خبراً   ونعتوا بجملٍة منكراً 
 وإن أتت فالقول أضمر تصب  وامنع ھنا إیقاع ذات الطلب 
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 فالتزموا اإلفراد والتذكیرا  ونعتوا بمصدر ٍ كثیراً 

 فعاطفاً فّرقھ ال إذا انتلف  ونعت غیر واحٍد إذا اختلف 
 وعملٍ  أتبع بغیر استثنا  ونعت معمولي وحیدي معنى 

 مفتقراً لذكرھّن أتبعت  وإن نعوّت كثرت وقد تلت 
 بدونھا أو بعضھا اقطع معلنا  واقطع أو اتبع إن یكن معیّنا 

 مبتدأ أوناصباً لن یظھرا  وارفع او انصب إن قطعت مضمرا 
 یجوز حذفھ وفي النعت یقلّ   وما من المنعوت والنعت عقل 

 التوكید:
 مع ضمیر طابق المؤكدا  بالنفس أو بالعین االسم اكدا 

 مالیس واحدا تكن متبعا  واجمعھما بأفعل إن تبعا 
 كلتا جمیعا ً بالضمیر موصال  كال ً اذكر في الشمول وكال 

 من عّم في التوكید مثل النافلة  واستعملوا أیضا ككلٍّ فاعلھ 
 جمعاء أجمعین ثم جمعا  وبعد كلٍّ أّكدوا بأجمعا 

 جمعاء أجمعون ثم جمع  ودون كلٍّ قد یجىء أجمع 
 وعن نحاة البصرة المنع شمل  وإن یفد توكید منكور ٍ قبل 

ً◌ى وكال   عن وزن فعالء ووزن أفعال  واغن بكلتا في مثّنً
 بالنفس والعین فبعد المنفصل  وإن تؤكد الضمیر المتصل 
 سواھما والقید لن یلتزما  عنیت ذا الّرفع وأّكدوا بما 

 مكّررا ً كقولك ادرجي ادرجي  وما من التوكید لفظّي یجي 
 إال مع الفظ الذي بھ وصل  وال تعد لفظ ضمیر ٍ متّصل 

 بھ جواّب كنعم وكبلى  كذا الحروف غیر ما تحّصال 
 أّكد بھ كلَّ ضمیر ٍ اتصل  ومضمر الّرفع الذي قد انفصل 

 العطف:
 والغرض اآلن بیان ما سبق  العطف إّما ذو بیانٍ  أو نسق 
 حقیقة القصد بھ منكشفھ  فذو البیان تابّع شبھ الصفھ 

 ما من وفاق األّول النّعت ولي  فأولینھ من وفاق األّول 
 كما یكونان معّرفین  فقد یكونان منّكرین 

 في غیر نحو یا غالمُ  یعمرا  وصالحا ً لبدلیّة ٍ یرى 
 ولیس أن یبدل بالمرضي  ونحو بشر ٍ تابع البكرّي 

 عطف النسق:
 كاخصص بودٍّ وثناٍء من صدق  تاٍل بحرفٍ  متبع ٍ عطف النّسق 
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 حتى أم أو كفیك صدّق ووفا  فالعطف مطلقا ً بواو ٍ ثّم فا 
 لكن كلم یبد امرؤ لكن طال  وأتبعت لفظاً فحسب بل وال 

 في الحكم أو مصاحبا ً موافقاً   فاعطف بواوٍ  سابقا ً أو الحقا ً 
 متبوعة كاصطّف ھذا وابني  واخصص بھاعطف الذي ال یغني 

 وثّم للترتیب بانفصال  والفاء للترتیب باتصال 
 على الذي استقّر أنھ الّصلة  واخصص بفاٍء عطف ما لیس صلھ 

 یكون إال غایة الذي تال  بعضا بحتّى اعطف على كلٍّ وال 
 أو ھمزة ٍ عن لفظ أيٍّ مغنیھ  وأم بھا اعطف إثر ھمز التسویة 

 كان خفا المعنى بحذفھا أمن  وربما أسقطت الھمزة إن 
 إن تك مّما قیّدت بھ خلت  وبانقطاع ٍ وبمعنى بل وفت 

 واشكك وإضراّب بھا أیضا ً نمي  خیّر أبح قّسم وأبھم 
 لم یلف ذو النطق للبس ٍ منفذا  وربّما عاقبت الواو إذا 

 في نحو إّما ذي وإّما النّائیة  ومثل أو القصد إّما الثانیة 
 نداًء او أمرا ً أو اثباتاً تال  وأول لكن نفیا ً أو نھیا ً وال 

 كلم أكن في مربع ٍ بل تیھا  وبل كلكن بعد مصحوبیھا 
 في الخبر المثبت واألمر الجلي  وانقل بھا للثان حكم األّول 

 عطفت فافصل بالضمیر المنفصل  وإن على ضمیر رفعٍ  متصل 
 في النّظم فاشیا ً وضعفھ اعتقد  أو فاصل ٍ ّما وال فصل ٍ یرد 

 ضمیر خفض ٍ الزما ً قد جعال  وعود خافض ٍ لدى عطف ٍ على 
 في النّظم والنّثر الّصحیح مثبتا  ولیس عندي الزما ً إذ قد أتى 

 والواو إذ ال لبس وھي انفردت  والفاء قد تحذف مع ما عطفت 
 معمولھ دفعا ً لوھم ٍ اتقي  بعطف عامل ٍ مزال ٍ قد بقي 

 وعطفك الفعل على الفعل یصحّ   وحذف متبوع ٍ بدا عنا استبح 
 وعكسا ً استعمل تجده سھال  واعطف على اسم شبھ فعلٍ  فعال 

 البدل:
 واسطة ٍ ھو المسّمى بدال  التابع المقصود بالحكم بال 

 علیھ یلفى أو كمعطوف ٍ ببل  مطابقاً أو بعضا ً او ما یشتمل 
 ودون قصد ٍ غلط ّ بھ سلب  وذا لالضراب اعز إن قصدا ًصحب 

 واعرفھ حقھ وخدنبال ً ُمدى  كزره خالدا ً وقبّلھ الیدا 
 تبدلھ إال ما إحاطة ً جال  ومن ضمیر الحاضر الظاھر ال 

 كأنّك ابتھاجك استماال  أو اقتضى بعضا ً او اشتماال 
 ھمزا ً كمن ذا أسعیّد أم علي  وبدل المضّمن الھمز یلي 

 یصل إلینا یستعن بما یعن  ویبدل الفعل من الفعل كمن 
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 النّداء:

 وأي وآكذا أیا ثّم ھیا  وللمنادى النّاء أو كالنّاء یا 
 أو یا وغیر وا لدى اللبس اجتنب  والھمز للّداني ووا لمن ندب 
 جامستغاثا ً قد یعّرى فاعلما  وغیر مندوبٍ  ومضمر ٍ وما 

 قّل ومن یمنعھ فانصر عاذلھ  وذاك في اسم الجنس والمشارلھ 
 عھداعلى الذي في رفعھ قد  وابن المعّرف المنادى المفردا 
 ولیجرى مجرى ذي بناٍء جّددا  وانو انضمام ما بنوا قبل النّدا 

 وشبھھ انصب عادما ً خالفا  والمفرد المنكور والمضافا 
 نحو أزید بن سعیٍد ال تھن  ونحو زیٍد ضّم وافتحّن من 
 أو یل االبن علّم قد حتما  والضّم إن لم یل االبن علما 

 ّمما لھ استحقاق ضمٍّ بیّنا  واضمم أو انصب ما اضطرارا ً نّونا 
 إال مع هللا ومحكّي الُجمل  وباضطرار ٍ خّص جمع یا وأل 

 وشّذ یا اللھّم في قریض  واألكثر اللھّم بالتعویض 
 

 فصل: 
 ألزمھ نصبا ً كأزید ذا الحیل  المضاف دون أل  تابع ذي الضمِّ 

 كمستقلٍّ نسقا ً وبدال  وما سواه ارفع أو انصب واجعال 
 ففیھ وجھان ورفع ینتقى  وإن یكن مصحوب أل ما نسقا 

 یلزم بالّرفع لدى ذي المعرفة  وأیھا مصحوب ال بعد صفھ 
 ووصف أي بسوى ھذا یُردّ   رأيُّ ھذا أیھا الذي ورد 

 إن كان تركھا یفیت المعرفھ  وذو إشارة ٍ كأيٍّ في الصفھ 
 ثان ٍ وضمَّ وافتح اّوال تصب  في نحو سعد سعد األوس ینتصب 

 المنادى المضاف الى یاء المتكلّم:
 كعبِد عبدي عبد عبدا عبدیا  واجعل منادًى صّح إن یُضف لیا
 في یا ابن أمِّ یا ابن عّم ال مفر  وفتّح او كسّر وحذف الیا استمر

 واكسر أوافتح ومن الیا التا عوض  وفي النّدا " أبِت" " أّمِت" عرض

 الزمت النداء:أسماء 
 لؤمان نومان كذا واطّردا  "وفل" بعض ما یخّص بالندا 
 واألمر ھكذا من الثالثي  في سّب االنثى وزن یا خباث 

 وال تقس وجّر في الشعر فل  وشاع في سّب الذكور فعل
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 االستغاثة:

 بالالم مفتوحاً كیا للمرتضى  إذا استغیث اسّم منادًى ُخفضا 
 وفي سوى ذلك بالكسر ائتیا  وافتح مع المعطوف إن كّررت یا 

 ومثلھ اسّم ذو تعّجٍب ألِف  والُم ما استغیث عاقبت ألِف 

 النّدبة:
 نُّكر لم یندب وال ما أبھما  ما للمنادى اجعل لمندوٍب وما 

 كبئر زمزمٍ  یلي وا من حفر  ویندب الموصول بالذي اشتھر 
 متلّوھا إن كان مثلھا ُحذف  ومنتھى المندوب صلھ باأللف 

 من صلٍة أو غیرھا نلت األمل  كذاك تنوین الذي بھ كمل 
 إن یكن الفتح بَوھم ٍ البسا  والشكل حتماً أولھ مجانساً 

 وإن تشأ فالمّد والھا ال تزد  وواقفاً زد ھاء سكت ٍ إن تُِرد 
 من في النّدا الیا ذا سكون ٍ أبدى  وقائّل واعبدیا واعبدا 

 الترخیم:
 كیا سعا فیمن دعا سعادا  ترخیماً احذف اِخَر المنادى 

ما  وجّوزنھ مطلقا في كّل ما   أنث بالھا وبالذي قد ُرخِّ
 ترخیم ما من ھذه الھا قد خال  بحذفھا وفّره بعد واحظال 

 دون إضافٍة وإسناٍد متمّ   إال الرباعّي فما فوق العلم 
 إن رید لْیناً ساكناً مكّمال  ومع اآلخر احذف الذي تال 

 واو ٍ ویاٍء بھما فتّح قفي  أربعة ً فصاعداً والُخلُف في 
 ترخیم ُحملٍة وذا عمرّو نقل  والعجز احذف من مرّكٍب وقل 
 فالباقي استعمل بما فیھ أُلِف  وإن نویت بعد حذف ما ُحذف 
ما  واجعلھ إن لم تنو محذوفاً كما   لو كان باآلخر وضعاً تُمِّ

 ثمو ویا ثمي على الثاني بیا  فقل على األول في ثمود یا 
 وجّوز الوجھین في كَمسلمھ  والتزم األّول في كُمسملھ 

 ما للنّدا یصلح نحو أحمد  والضطرار ٍ رّخموا دون ندا 
 

 الختصاص:ا
 كأیھا الفتى بإثر ارجونیا  االختصاّص كنداٍء دون یا

 كمثل نحن الُعْرَب أسخى َمن بذل  وقد یُرى ذا دون أيٍّ تلو أل

 التحذیر واألغراء:
 بما استتاره وجب محّذرّ   إیّاك والّشّر ونحوه نصب 
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 سواه ستر فعلھ لن یلزما  ودون عطف ٍ ذا ألیّا انسب وما 

 كالّضیغم الضیم یا ذا الّساري  إال مع العطف أو التكرار 
 وعن سبیل القصد من قاس انتبذ  وشّذ إیّاي وإیّاه أشّذ 

ال  وكُمحّدر ٍ بال إیّا اجعال   مغزًى بھ ُكلِّ ما قد فُصِّ

 أسماء األفعال واألصوات:
 ھو اسم فعلٍ  وكذا أّوه وَمھ  ما ناب عن فعل ٍ كشتّان وصھ 

 وغیُرهُ كوي وھیھات نزر  وما بمعنى افعل كآمین كثر 
 وھكذا دونك مع إلیكما  والفعل من أسمائھ علیكما 

 ویعمالن الخفض مصدرین  كذا روید بلھ ناصبین 
 لھا وأّخر مالذي فیھ العمل  وما لما تنوب عنھ عن عمل 

 منھا وتعربف سواه بیّن  واحكم بتنكیر الذي ینّون 
 من ُمشبِِھ اسم الفعل صوتا یجعل  وما بھ خوطب ما ال یعقل 

 والزم بنا النّوعین فھو قد وجب  كذا الذي أجدى حكایة ً كقب 

 نونا التوكید:
 كنوني اذھبّن واقصدنھما  للفعل توكیّد بنونین ھما 
 ذا طلٍب أو شرطاً أّما تالیا  یؤّكدان افعل ویفعل آتیا 

 وقّل بعد ما ولم وبعد ال  أو مثبتاً في قسم ٍ مستقبال 
 وآخر المؤّكد افتح كابرزا  وغیر إّما من طوالب الجزا 

 جانس من تحّرك قد علما  واشكلھ قبل مضمر ٍ لین ٍ بما 
 وإن یكن في آخر الفعل ألف  والمضمر احذفنّھ إال األلف 
 والواو یاًء كاسعینَّ سعیا  فاجعلھ منھ رافعا غیر الیا 

 وا ویا شكل ّ مجانّس قفي  واحذفھ من رافع ھاتین ٍ وفي 
 قوم اخشون واضمم وقس مسویّا  نحو اخشین یا ھند بالكسر ویا 

 لكن شدیدةّ  وكسرھا ألف  ولم تقع خفیفة ّ بعد األلف 
 فعال ً الى نون اإلناث أسندا  وألِفاً زد قبلھا مؤّكداً 

 وبعد غیر فتحة ٍ إذا تقف  واحذف خفیفة ً لساكن ٍ ردف 
 من أجلھا في الوصل كان ُعِدما  واردد إذا حذفتھا في الوقف ما 

 وقفاً كما تقول في قفْن قفا  وأبدلنھا بعد فتح ٍ ألِفا 

 ما ال ینصرف:
 معنًى بھ یكون االسم أمكنا  الّصرف تنویّن أتى مبیّنا 
 صرف الذي حواه كیفما وقع  فألف التأنیث مطلقاً منع 
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 من أن یُرى بتاء تأنیثٍ  ُختِم  وزائدا فعالن في وصف سلم 
 ممنوع تأنیث ٍ بتا كأشھال  ووصّف أصلٌي ووزن أفعال 

 كأربع ٍ وعارض اإلسمیھ  وألغیّن عارض الوصفیّھ 
 في األصل وصفاً انصرافھ ُمنِع  فاألدھم القید لكونھ ُوِضع 

 مصروفة ّ وقد ینلن المنعا  وأجدل ّ وأخیل ّ وأنعى 
 في لفظ مثنى وثالث وأخر  ومنع عدل ٍ مع وصف ٍ معتبر 

 من واحٍد ألربع ٍ فلیعلما  ووزن مثنى وثالث كھما 
 أو المفاعیل بمنع ٍ كافال  وكن لجمعٍ  مشبٍھ مفاعال 

ا أجِره كساري  وذا اعتالل ٍ منھ كالحواري   رفعاً وجّرً
 شبھ ّ اقتضى عموم المنع  ولسراویل بھذا الجمع 

ي أو بما لحق   بھ فاالنصراف منعھ یحقّ   وإن بھ ُسمِّ
 تركیب مزجٍ  نحو معدیكربا  والعلم امنع صرفھ مرّكبا 
 كغطفان وكأصبھانا  كذاك حاوي زائدي فعالنا 

 وشرط منع العار كونھ ارتقى  كذا مؤنّّث بھاٍء مطلقا 
 أو زیٍد اسم امرأة ٍ ال اسم ذكر  فوق الثالث أو كجور أو سقر 
 وُعجمة ً كھند والمنُع أحق  وجھان في العادم تذكیراً سبق 

 زیٍد على الثالث صرفُھُ  امتنع  والعجمّي الوضع والتعریف مع 
 أو غالٍب كأحمٍد ویعلى  كذاك ذو وزن ٍ یخّص الفعال 
 زیدت إللحاق ٍ فلیس ینصرف  وما یصیر علَماً من ذي ألِف 
 كفعل التوكید أو كثعال  والعلم امنع صرفھ إن عدال 

 إذا بھ التعیین قصداً یُعتبر  والعدل والتعریف مانعاً سحر 
 مؤنّثاً وھو نظیر جشما  ابن على الكسر فعال علما 
 من كّل ما التعریف فیھ أثّرا  عند تمیم واصرفن ما نّكرا 

 إعرابھ نھج جوار ٍ یقتفي  وما یكون منھ منقوصاً ففي 
 ذو المنع والمصروُف قد ال ینصرف  والضطرار ٍ أو تناسٍب ُصِرف 

 إعراب الفعل:
 من ناصٍب وجازم ٍ كتسعد  رفع مضارعاً إذا یُجّرد 

 ال بعد علمٍ  والتي من بعد ظنّ   وبلن انصبھ وكي كذا بأن 
 تخفیفھا من أّن فھو مطّرد  فانصب بھا والّرفع صّحح واعتقد 

 ما أختھا حیث استحقّت عمال  وبعضھم أھمل أن حمالً  على 
 إن صّدرت والفعل بعد موصال  ونصبوا بإذن المستقبال 

 إذا إذن من بعد عطفٍ ٍ◌وقعا  أو قبلھ الیمین وانصب وارفعا 
 إظھار أن ناصبة ً وإن ُعِدم  وبین ال والم جرٍّ إلتزم 
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 وبعد نفي كان حتماً أضمرا  ال فأن اعمل مظھراً أو مضمراً 

 موضعھا حتى أو واال أن خفي  كذاك بعد أو إذا یصلح في 
 حتّم كجد حتى تَُسّرد ذا حزن  وبعد حتى ھكذا إضمار أن 
 بھ ارفعّن وانصب المستقبال  وتلو حتّى حاال ً أو مؤوالً  

 محضین أن وسترھا حتّم نصب  وبعد فا جواب نفيٍ  أو طلب 
 كال تكن جلداً وتظھر الجزع  والواو كالفا إن تفد مفھوم مع 

 إن تسقط الفا والجزاء قد قُِصد  وبعد غیر النفي جزماً اعتمد 
 إن قبل ال دون تخالف ٍ یقع  وشرط جزم ٍ بعد نھي أن تضع 

 تنصب جوابھ وجزمھ اقبال  واألمر إن كان بغیر افعل فال 
 كنصب ما الى التمنّى ینتسب  والفعل بعد الفاء في الّرجا نُِصب 

 تنصبھ أن ثابتاً أو منحذف  وإن على اسم ٍ خالص ٍ فعل ّ ُعِطف 
 ما مّر فاقبل منھ عدل ّ روى  وشّذ حذف أن ونصّب في سوى 

 

 عوامل الجزم:
 في الفعل ھكذا بلم ولّما  بال والم ٍ طالباً ضع جزما 

 أيٍّ متى أیّان أین إذ ما  واجزم بإن ومن وما ومھما 
 كإن وباقي األدوات أسما  وحیثما أتى وحرّف إذ ما 

ما   یتلو الجزاء وجواباً ُوِسما  فعلین یقتضین شرط ّ قدِّ
 تلفیھما أو متخالفین  وماضیین أو مضارعین 

 ورفعھ بعد مضارع ٍ وھن  وبعد ماض ٍ رفعك الجزا حسن 
 شرطاً إلن أو غیرھا لم ینجعل  واقرن بفا حتماً جواباً لو ُجِعل 

 كإن تجد إذا لنا مكافأة  وتخلف الفاء إذا المفاجأة 
 بالفا أو الواو بتثلیٍث قِمن  والفعل ُ من بعد الجزا إن یقترن 

 أو واٍو ان بالجملتین اكتُنِفا  وجزّم او نصّب لفعل ٍ إثر فا 
 والعكس قد یأتي إن المعنى فُِھِ◌ِ◌ِ◌م  والشرط یُغني عن جواٍب قد ُعلِم 

 جواب ما أّخرت فھو ملتزم  واحذف لدى اجتماع شرط ٍ وقسم 
 فالّشرط رّجح مطلقاً بال حذر  وإن توالیا وقبل ذو خبر 

ح بعد قسم   شرط ّ بال ذي خبر ٍ مقّدم  وربّما ُرجِّ

 فصل لو:
 إیالؤه مستقبال ً لكن قِبِ◌ل  لو حرف شرط ٍ في مضيٍّ ویقّل 

 لكّن لو أّن بھا قد تقترن  وھي في االختصاص بالفعل كإن 
 الى المضيِّ نحو لو یفي كفى  وإن مضارع ّ تالھا ُصِرفا 
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 أّما ولوال ولوما:

 لتلو تلوھا وجوباً ألفا  أّما كمھما یك من شيٍء وفا 
 لم یك قولّ  معھا قد نُبِذا  وحذف ذي الفا قلَّ في نثر ٍ إذا 

 إذا امتناعاً بوجوٍد عقدا  لوال ولوما یلزمان االبتدا 
 أالّ أال وأولینھا الفعال  وبھما التحضیض مز وھال 

 علّق أو بظاھر ٍ مؤّخر  وقد یلیھا اسم ّ بفعلٍ  ُمضَمر ٍ 
 

 بالذي واأللف والالم:اإلخبار 
 عن الذي مبتدأ قبل استقر  ما قیل أخبر عنھ بالذي خبر 

 عائدھا خلف معطي التكملة  وما سواھما فوّسطھ صلھ 
 ضربت زیداً كان فادر المأخذا  نحو الذي ضربتھ زیّد فذا 

 أخبر مراعیاً وفاق المثبت  وباللذین واللذین والتي 
 أخبر عنھ ھاھنا قد حتما  قبول تأخیر ٍ وتعریف ٍ لما 
 بُمضَمر ٍ شرط ّ فراع ما رعوا  كذا الِغني عنھ بأجنبيٍّ أو 

 یكون فیھ الفعل قد تقّدما  وأخبروا ھنا بأل عن بعض ما 
 كصوغ واق ٍ من وقى هللا البطل  إن صّح صوغ صلة ٍ منھ ألل 

 نمیر غیرھا أبین وانفصل  وإن یكن ما رفعت صلة أل 
 ومائة ّ بالجمع نزراً قد ُردف  ومائة ٍ واأللف للفرد أِضف 

 مرّكباً قاِصد معدود ٍ ذكر  وأحد ذكر وصلنھ بعشر 
 والشین فیھا عن تمیم ٍ كسره  وقل لدى التأنیث إحدى عشره 

 ما معھما فعلت فافعل قصدا  ومع غیر أحٍد وإحدى 
با ما قّدما  ولثالثة ٍ وتسعة ٍ وما   بینھما إن ُركِّ

 إثني إذا أثنى تشا أو ذكرا  وأول عشرة اثنتي وعشرا 
 والفتح في جزأي سواھما ألف  والیا لغیر الّرفع وارفع باأللف 

 بواحٍد كأربعین حینا  ومیّز العشرین للتسعینا 
 ُمیِّز عشرون فسّوینھما  ومیّزوا مرّكباً بمثل ما 

 یبق البنا وعجز ّ قد یُعَربُ   وإن أضیف عدد ّ مرّكّب 
 عشرة ٍ كفاعل ٍ من فعال  وصغ من اثنین فما فوق إلى 

 ذّكرت فاذكر فاعال ً بغیر تا  واختمھ في التأنیث بالتا ومتى 
 تضف إلیھ مثل بعضٍ  بیّن  وإن تُِرد بعض الذي منھ بُنِي 

 فوق فحكم جاعل لھ احكما  وإن ترد جعل األقل مثل ما 
 مرّكباً فجئ بتركیبین  وإن أردت مثل ثاني اثنین 

 الى مرّكٍب بما تنوي یفي  أو فاعال ً بحالتیھ أضف 
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 ونحوه وقبل عشرین اذكرا  وشاع االستعنا بحادي عشرا 

 بحالتیھ قبل واو ٍ یُعتمد  وبابھ الفاعل من لفظ العدد 
 

 العدد:
 في عدِّ ما احاُدهُ مذّكره  ثالثة ً بالتاء قل للعشره 

د والممیز اجرر  دِّ جرِّ  جمعاً بلفظ قلة ٍ في األكثر  في الضِّ
 

 كم وكأي وكذا
 میَّزت عشرین ككم شخصا سما  میِّز في االستفھام كم بمثل ما 

 إن ولیت كم حرف جرٍّ مظھرا  وأجز أن تجّره من مضمرا 
 أو مائة ٍ ككم رجال ٍ أو مره  واستعملنھا مخبراً كعشره 

 تمییز ذین أو بھ صل من تصب  ككم كأیِّن وكذا وینتصب 

 الحكایة:
 عنھ بھا في الوقف أو حین تصل  احك بأيٍّ ما لمنكور ٍ سئل 

 والنّون حّرك مطلقاً وأشبعن  ووقفاً احِك ما لمنكور ٍ بمن 
 إلفان بابنین وسكِّن تعِدل  وقل منان ومنین بعد لي 

 والنّوُن قبل تا المثنّى مسكنھ  وقل لمن قال أتت بنّت منھ 
 بمن بإثر ذا بنسوة ٍ كل  والفتح نزّر وصل التا واأللف 

 إن قیل جا قوّم لقوم ٍ فطنا  وقل منون ومنین ُمسكناً 
 ونادّر منون في نظم ٍ ُعرف  وإن تصل فلفظ من ال یختلف 

 إن عریت من عاطف ٍ بھا اقترن  والعلم احكینّھ من بعد من 

 التأنیث:
 وفي أسام قّدروا التاء كالكتف  أو ألف  عالمة التأنیث تاءّ 

 ونحوه كالّرّد في الصغیر  ویُعرف التقدیر بالضمیر 
 أصال ً وال المفعال والمفعیال  وال تلي فارقة ً فعوال 

 الفرق من ذي فشذوّد فیھ  كذاك ِمفَعل ّ وما تلیھ تا 
 موصوفھ غالبا ً التا تمتنع  ومن فعیل ٍ كقتیلٍ  إن تبع 
 وذات مدٍّ نحو أنثى الغرِّ   وألف التأنیث ذات قصر 

 یبدیھ وزن أربى والطولى  واإلشتھار في مباني األولى 
 أو مصدرا ً أو صفة ً كشبعى  ومرطى ووزن فْعلى جْمعا 
 ذكرى وحثیثى مع الكفّرى  وكُحبَارى سّمھى سبطري 
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قَّارى   واعُز لغیر ھذه استندارا  كذاك خلیطى مع الشُّ

 مثلث العین وفعلالء  لمّدھا فعالء أفعالء 
 وفاعالء فعلیا مفعوال  ثّم فعال فعلال فاعوال 

 مطلق فاٍء فعالء أِخذا  ومطلق العین فعاال وكذا 

 المقصور والممدود:
 فتحا ً وكان ذا نظیر ٍ كاألسف  إذا اسّم استوجب من قبل الطرف 

 ثبوت قصر ٍ بقیاس ٍ ظاھر  فلنظیره الُمَعلِّ اآلخر 
 كفعلٍة وفُعلٍة نحو الّدمى  كفعل ٍوفُعٍل في جمع ما 

 فالمّد في نظیره حتماً ُعرف  وما استحق قبل آخر ٍ ألف 
 بھمز ٍ وصلٍ  كارعوى وكارتأى  كمصدر ِ الفعل الذي قد بُِدئا 
 مدٍّ بنقلٍ  كالحجا وكالحذا  والعادم النظیر ذا قصر ٍ وذا 

 علیھ والعكس بحلف ٍ یقع  وقصر ذي المدِّ اضطراراً ُمجَمع 
 

 

 كیفیّة تثنیة المقصور والممدود وجمعھما تصحیحاً:
 إن كان عن ثالثٍة مرتقیا  آخَر مقصور ٍ تثنّى اجعلھ یا 

 والجامُد الذي أمیل كمتى  كذا الذي الیا أصلھ نحو الفتى 
 وأولھا ما كان قبل قد ألِف  في غیر ذا تقلب واواً األلف 

 ونحو علباٍء كساٍء وحیا  وما كصحراء بواو ٍ ثنّیا 
 صّحح وما شّذ على نقلٍ  قُِصر  بواو ٍ او ھمزٍ  وغیر ما ذكر 

 حّد المثنّى ما بھ تكّمال  واحذف من المقصور في جمع على 
 وإن جمعتھ بتاء وألف  والفتح أبق مشعراً بما ُحِذف 
 وتاء ذي التا ألزمّن تنحیَھ  فاأللف اقلب قلبھا في التثنیھ 

 إتباع عین ٍ فاءهُ بما ُشِكل  والّسالم العین الثالثي اسماً أنِل 
 مختتماً بالتاء أو مجّردا  إن ساكن العین مؤنثاً بدا 

 خفّفھ بالفتح فكال ً قد رووا  وسّكن التالي غیر الفتح أو 
 وزبیٍة وشّذ كسر جروه  ومنعوا إتباع نحو ذروه 

 قدمتھ أو ألناس ٍ انتمى  ونادّر أو ذو اضطرار ٍ غیر ما 
 

 جمع التكسیر:
 تمَّت أفعالّ  جموع قلة  أفعلة ّ أفعل ثّم فِعلھ 
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 كأرجل ٍ والعكس جاء كالُصفيّ   وبعض ذي بكثرة ٍ وضعاً یفي 

 وللرباعّي اسماً أیضا یُجعل  لفعل ٍ اسماً صّح عیناً أفعل 
 مدٍّ وتأنیثٍ  وعدِّ األحرف  إن كان كالعناق والذراع في 

 من الثالثي اسماً بأفعال ٍ یرد  وغیر ما أفعل فیھ مطّرد 
 في فعلٍ  كقولھم صردان  وغالباً أغناھم فعالن 

 ثالث ٍ افعلة عنھم اطّرد  في اسم ٍ مذّكر ٍ رباعيٍّ بمد 
 مصاحبي تضعیف ٍ أو اعالل ٍ   والزمھ في فعال ٍ أو فِعال 

 وفعلة ّ جمعاً بنقل ٍ یُدرى  لنحو أحمر ٍ وحمرا  فعل ّ
 قد زیّد قبل الم ٍ اعالال ً فقد  وفعل ّ السمٍ  رباعيٍّ بمد 

 وفعلّ  جمعاً لفعلة ٍ ُعِرف  ما لم یضاعف في األعّم ذو األلف 
 وقد یجئ جمعھ على فعل  ونحو كبرى ولفعلة ٍ فعل 
 وشاع نحو كامل ٍ وكملھ  في نحو رام ٍ اطّراٍد فعلھ 

 وھالك ٍ ومیّّت بھ قمن  فعلى لوصفٍ  كقتیلٍ  وزمن 
 والوضع في فعل ٍ وفعل ٍ قللھ  لفعل ٍ اسماً صحَّ الماً فعلھ 

 وصفین نحو عاذل ٍ وعاذلھ  وفُعَّل ّ لفاعلٍ  وفاعلھ 
 وذان في المعلِّ الماً تدرا  ومثلھ الفّعال فیما ذّكرا 
 وقلَّ فیما عینھ الیا منھما  فعل ّ وفعلة ّ فِعال ّ لھما 

 ما لم یكن في المھ اعتالل  وفعل ّ أیضاً لھ فعال 
 ذو التا وفعل مع فعلٍ  فاقبل  أو یك مضعفاً ومثل فعل 

 كذاك في أنثاه أیضا اطّرد  وفي فعیلٍ  وصف فاعل ٍ ورد 
 أو انثییھ أو على فعالنا  وشاع في وصف ٍ على فعالنا 

 نحو طویل ٍ وطویلة ٍ تفي  ومثلھ فعالنةّ  والزمھ في 
 یُخصُّ غالباً كذاك یطّرد  وبفعولٍ  فِعلّ  نحو كبد 

 لھ وللفُعال فعالّن حصل  في فعل ٍ اسماً مطلق الفا وفعل 
 ضاھاھما وقلَّ في غیرھما  وشاع في حوت ٍ وقاع ٍ مع ما 

 غیر معلِّ العین فعالّن شمل  وفعال ً اسماً وفعیال ً وفعل 
 كذا لما ضاھاھما قد ُجِعال  ولكریم ٍ وبخیل ٍ فعال 

 الماً وُمضَعف ٍ وغیر ذاك قل  وناب عنھ أفعالء في المعّل 
 وفاعالء مع نحو كاھل  فواعل ّ لفوعل ٍ وفاعل 

 وشّذ في الفارس مع ما ماثلھ  وحائض ٍ وصاھل ٍ وفاعلھ 
 وشبھھ ذا تاٍء أو مزالھ  وبفعائل اجمعن فعالھ 

 صحراء والعذراء والقیس اتبعا  وبالفعالي والفعالى ُجِمعا 
د كالكرسّي تتبع العرب  واجعل فعاليَّ لغیر ذي نسب   ُجدِّ

 في جمع ما فوق الثالثة ارتقى  وبفعالل وشبھھ انطقا 
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د اآلخر انف ِ بالقیاس  من غیر ما مضى ومن خماسي   ُجرِّ

 یحذف دون ما بھ تّم العدد  والّرابُع الشبیھ بالمزید قد 
 ما لم یك لیناً إثره اللذ ختما  وزائد العادي الرباعي احذفھ 

 إذ ببنا الجمع ِ بقاھما ُمِخلّ   والّسین والتا من كمستدع ٍ أزل 
 والھمز والیاء مثلھ إن سبقا  والمیُم أولى من سواهُ بالبقا 

 كَحْیز بونٍ  فھو حكّم ُحتِما  والیاء ال الواو احذف ان جمعت ما 
 وكلِّ ما ضاھاه كالعلندى  وخیّروا في زائدي سرندى 

 التصغیر:
 صّغرتھ نحُو قُذيٍّ في قذا  فُعیال ً اجعل الثالثّي إذا 
 فاق كجعل درھم ٍ دریھما  فُعیِعّل مع فُعیعیل ٍ لما 

 بھ إلى أمثلة التصغیر ِصل  وما بھ لمنتھى الجمع ُوِصل 
 إن كان بعُض االسم فیھما انحذف  وجائّز تعویُض یا قبل الطرف 

 خالف في البابین حكماً ُرِسما  وحائّد عن القیاس كّل ما 
 تأنیث ٍ أو مّدتِھ الفتح انحتم  لتلو یا التصغیر من قبل َعلم 

 أو مدَّ سكران وما بھ التحق  كذاك ما مّدة أفعالٍ سبق 
 وتاؤه منفصلین عّدا  وألُِف التأنیث حیث ُمّدا 
 وعجُز المضاف والمرّكب  كذا المزید آخراً للنسب 

 من بعد أربعٍ  كزعفرانا  وھكذا زیادتنا فعالنا 
 تثنیٍة أو جمع تصحیح ٍ جال  وقّدر انفصال ما دّل على 

 زاد على أربعة لن یُثبتا  وألِف التأنیث ذو القصر متى 
 بین الحبُیرى فاد والُحبیِّر  وعند تصغیر ُحبارى خیِّر 

 فقیمة ً َصیِّر قویمة ً تصب  وارُدْد ألصل ٍ ثانیاً لیناً قلِب 
 للجمع من ذا ما لتصغیر ٍ ُعلِم  وشّذ في عیٍد ُعییّد وُحتم 

 واواً كذا ما األصل فیھ یُجھل  واأللف الثان المزیُد یُجعُل 
ل المنقوص في التصغیر ما   لم یحِو غیر التاء ثالثاً كما  وكمِّ

 باألصل كالُعطیف یعني الِمعطفا  وَمن بترخیمٍ  یُصّغر اكتفى 
 ِمن مؤنٍّث غار ٍ ثالثيٍّ كِسن  اختم بتا التأنیث ما صّغرت 

 كشجر ٍ وبقر ٍ وخْمس  ما لم یكن بالتا یُرى ذا لبس 
 لحاق تا فیما ثالثیًّا كثر  وشّذ ترك دون لبس ٍ ونَدر 
 وذا مع الفروع منھا تا وتي  وصغَّروا شذوذاً الذي التي 

 النَّسب:
 وكلُّ ما تلیھ كسُرهُ َوَجب  یاًء كیا الكرسيِّ زادوا للنسب 
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 تأنیث ٍأو مدَّتھ ال تثبتا  ومثلھ مّما حواهُ احذف وتا 

 فقلبُھا واواً وحذفھا حسن  وإن تكن تربَُع ذا ثان ٍ سكن 
 لھا ولألصليِّ قلّب یُعتمى  لشبھھا الملحق واألصليِّ ما 

 كذاك یا المنقوص خامساً ُعزل  واأللِف الجائز أربعا أزل 
 قلٍب وحتّم قلُب ثالٍث یَِعنّ   والحذف في الیا رابعاً أحقُّ من 

 وفعّل عینھما افتح وفِِعل  وأول ذا القلب انفتاحاً وفِعل 
 واختیر في استعمالھم مرميُّ   وقیل في المرميِّ مرمويُّ 
 واردده واواً إن یكن عنھ قلِب  ونحو حيٍّ فتُح ثانِیھ یجب 

 ومثُل ذا في جمع تصحیحِ  وجب  وعلم التثنیة احِذف للنسب 
 وشذَّ طائيُّ مقوال ً باأللف  وثالّث من نحو طیِّب ٍ ُحِذف 

 وفعلّيّ◌ّ◌ في فعیلة ٍ ُحتِم  وفعليُّ في فعیلة التزم 
 من المثالین بما التا أولیا  وألحقوا ُمَعلَّ الم ٍ عریا 

 وھكذا ما كان كالجلیلھ  وتمَّموا ما كان كالطویلھ 
 ما كان في تثنیة ٍ لھ انتسب  وھمز ذي مدٍّ ینال في النسب 
ما  وانُسب لصدر جملة ٍ وصدر   ما ُركِّب مزجاً ولثان ٍ تمَّ

 أو مالھ التعریف بالثاني َوَجب  إضافة ً مبدوءة ً بابن ٍ أو اب 
 ما لم یُخف لبّس كعبِد األشھل  فیما سوى ھذا انُسبن لألّول 

 جوازاً ان لم یُك ردُّ ألف  واجبر بردِّ الالم ما منھ ُحِذف 
 وحقُّ مجبور ٍبھاذي بتوفیھ  في جمعي التصحیح أو في التثنیھ 

 ألِحق ویُونُس أبى حذف التا  وبأخٍ  أختاًً◌ وبابنٍ  بنتاً 
 ثانیھ ذولین ٍ كال والئي  وضاعِف الثاني من ثنائي 

 فجبُرهُ وفتُح عینیھ التزم  وإن یكن كِشیٍَة ما الفا عدم 
 إن لم یشابھ واحداً بالوضع  والواحد اذكر ناسباً للجمع 

 في نسٍب أغنى عن الیا فقبِل  ومع فاعلٍ  وفّعال ٍ فِعل 
 على الذي یُنقُل منھ اقتصرا  وغیر ما أسلفتھ مقّرراً 

 الوقف:
 وقفاً وتلو غیر فتحٍ  احذفا  تنویناً اثر فتح ٍ اجعل ألفا 

 صلة غیر الفتح في اإلضمار  واحذف لوقف ٍ في سوى اضطرار 
 فألِفاً في الوقف نونھا قلِب  وأشبھت إذاً منوناً نُِصب 

 ما لم یُنَصب اولى من ثبون فاعلما  وحذُف یا المنقوص ذي التنوین 
 نحو مر ٍ لزوم ردِّ الیا اقتفي  وغیُر ذي التنوین بالعكس وفي 

ك  نھ أو قِف رائم التحرك  وغیرھا التأنیث من ُمحرُّ  سكِّ
 ما لیس ھمزاً أو علیالً  إن قفا  أو أشِمم الّضّمة أو قف ُمضِعفا 
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كاً وحركات ٍ انقال   لساكن تحریُكھُ لن یُحظال  محرِّ

 یراه بصرّيّ◌ّ◌ وكوفٍ  نقال  ونقُل فتح ٍ من سوى المھموزال 
 وذاك في المھموز لیس یمتنع  والنقل إن یُعدم نظیّر ممتنع 

 إن لم یكن بساكن ٍ صحَّ ُوِصل  في الوقف تا تأنیث االسم ھا ُجِعل 
 ضاھى وغیُر ذین بالعكس انتمى  وقلَّ ذا في جمع تصحیحٍ  وما 

 بحذف آخر ٍ كأعط من سأل  وقف بھا السكت على الفعل الُمعل 
 كیَعِ  مجزوماً فراع ِ ما ُرَعوا  ولیس حتماً في سوى ماَكع ِأو 

ت ُحِذف   ألِفھا وأولھا الھا إن تقف  وما في االستفھام إن ُجرَّ
 باسم ٍكقولك اقتضاء َم اقتضى  ولیس حتماً في سوى ما انخفضا 

ك تحریك بناٍء لزما  ووصل ذي الھاء أجز بكلِّ ما   حرِّ
 أدیم شذَّ في الُمدام استحسنا  ووصلھا بغیر تحریك بنا 

 للوقوف نثراً وفشا منتظماً   لربّما أعطى لفظُ الوصل ما 

 اإلمالة:
 أِمل كذا الواقُع منھ الیا خلف  األلُِف المْبَدَل ِمن یا في طرف 

 تلیھ ھا التأنیث ما الھا َعِدما  دون مزیٍد أو شذوٍذ ولِما 
 یؤل الى فلت كماضي خف وِدن  وھكذا بََدُل عین الفعل إن 

 بحرف ٍ أو مع ھاكجیبھا أِدر  كذاك تالي الیاء والفصل اغتفر 
 تالي كسٍر أو سكونٍ  قد ولي  كذاك ما یلیھ كسّر أو یلي 

 فدرھماك من یملھ لم یصدّ   كسراً وفصُل الھا كال فصلٍ  یُعّد 
 من كسر ٍ أو یا وكذا تَُكفُّ زا  وحرف االستعال یُكفُّ ُمظھرا 

 أو بعد حرفٍ  أو بحرفین فِصل  إن كان ما یكفُّ بعد متصل 
م ما لم ینكسر   أو یسُكن إثَر الكسر كالمطواع ِمر  كذا إذا قدِّ

 بكسر را كغارماً ال أجفو  وُكفَّ ُمستعلٍ  ورا ینكفُّ 
 والكفُّ قد یوجبھ ما ینفصل  وال تُِمْل لسبٍب ما لم یتصل 

 داع ٍ سواھا كعمادا وتال  وقد أمالوا لتناسٍب بال 
 دون سماعٍ  غیرھا وغیرنا  وال تُِمل ما لم ینل تمّكنا 

 اِمْل كلألیسر مل تكف الُكلف  والفتح قبل كسر راٍء في طرف 
 وقف إذا ما كان غیر ألِف  كذا الذي تلیھ ھا التأنیث في 

 التصریف:
 وما سواھما بتصریف حري  حرّف وشبُھھُ من الصرف بري 

 قابَل تصریف ٍ سوى ما غیرا  ولیس أدنى من ثالثيٍ  یُرى 
دا   وإن یُزد فیھ فما سبعا عدا  ومنتھى اسم ٍ خمّس أن تجرَّ
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 واكِسر وزد تسكین ثانیھ تُعمّ   وغیر اخر الثالثي افتح وُضّم 

 لقصدھم تخصیص فعلٍ  بفعل  وفعّل أھُمَل والعكُس یقّل 
 فعل ِ ثالثيٍّ وزد نحو ْضِمن  وافتح وُضم واكسر الثاني من 

 وإن یُزد فیھ فما ستاً ُعدا  ومنتھاهُ أربّع إن ُجّردا 
ٍد ُرباع ٍ فعلل   وفعلّل وفِعلّل وفُعلل  السم ٍ ُمجرَّ

 عال فمع فعلّل ٍ حوى فعلال  ومع فعلٍّ فُعلّل وإن 
 غایر للّزبد أو النقص انتمى  كذا فُّعلّل وفِعلّل وما 

 ال یلزُم الزائُد مثل تا احتُِذى  والحرُف إن یلزم فأصّل والذي 
 وزن ٍ وزائّد بلفظھ اكتفي  بضمن فعل قابل األصول في 
 كراء جعفر ٍوقاف فستق  وضاعف الالم إذا أصّل بقى 
 فاجعل في الوزن ما لألصل  وإن یك الزائُد ِضعف أصل 

 ونحوه والخلف في كلملم  واحكم بتأصیل حروف سمسم 
 صاَحَب زائّد بغیر مین  فبألِّف أكثر من أصلین 

 كما ھما في یؤیؤٍ  وعوعا  والیا كذا والواو إن لم یقعا 
 ثالثةً  تأصیلھا تحقّقا  وھكذا ھمّز ومیمِّ سبقا 

 أكثر من حرفین لفظھا رِدف  كذاك ھمز ِ اخّر بعد ألِف 
 نحو َغَضنفرٍ  أصالة ً ُكفي  والنون في اآلِخر كالھمز وفي 
 ونحو االستفعال والمطاوعھ  والتاء في التأنیث والمضارعھ 

 والالم في اإلشارة الُمشتھره  والھاء وقفاً كلمھ ولم نره 
 إن لم تبیّن حّجةّ كِحظلت  وامنع زیادة ً بال قیٍد ثبت 

 فصّل في زیادة ھمزة الوصل:
 إال إذا ابتُِدَى بھ كاستثبتوا  للوصل ھمّز سابّق ال یثبُُت 

 أكثر من أربعة ٍ نحو انجلى  وھو لفعلٍ  ماض ٍ احتوى على 
 أمُر الثالثي كاخَش وامض ِ وانفذا  واألمر والمصدر ِ منھ وكذا 

 واثنین وامرئ وتأنیٍث تبع  وفي اسمٍ  اسٍت ابنٍ  ابنمٍ  ُسِمع 
 مّداً في االستفھام أو یُسھَّلُ   واْیُمُن ھمُز أل كذا ویُبدُل 

 اإلبدال:
 فأبدل الھمزة من واوٍ  ویا  اإلبدال ھدأت موطیا  أحرفُ 

 فاعل ما أعلَّ عیناً ذا اقتفي  آخراً اثر ألٍِف زیَد وفى 
 ھمزاً یُرى في مثل كالقالئد  والمدُّ زیَد ثالثاً في الواحد 

 مدَّ مفاعل كجمع ٍ نیّفا  كذاك ثاني لیّنین اكتنفا 
 الماً وفي ھراوٍة ُجِعل  وافتح وُردَّ الھمز یا فیما أِعّل 

 ٤۰ 
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 في بدء غیر شبھ وُوفَي األشدُّ   واواً وھمزاً أّول الواوین ُردَّ 
 كلمٍة ان یسُكْن كآثر وائتمن  ومّداً ابِدل ثانَي الھمزین من 

 واواً ویاء إثر كسر ٍ ینقلب  إن یُفتح اثر ضمٍّ او فتح ٍ قُلِب 
 واواً أصر ما لم یكن لفظاً أتمُّ   ذو الكسر مطلقا كذا وما یُضمُّ 

 ونحوهُ وجھین في ثانیھ أم  فذاك یاًء ُمطلقاً جا وأؤمُّ 
 أو یاَء تصغیر ٍ بواوٍ  ذا افعال  ویاًء اقلب ألِفاً كسراًً◌ تال 

 زیادتي فعالن ذا أیضاً رأوا  في آخر ٍ أو قبل تا التأنیث أو 
 منھ ُ صحیّح غالباً نحُو الِحَول  في مصدر المعتلِّ عیناً والفعل 
 فاحكم بذا اإلعالل فیھ حیث عنّ   وجمُع ذي عین ٍ أِعلَّ أو سكن 

حوا فعلة ً وفي فَِعل   وجھان واإلعالُل أولى كالِخیَل  وصحَّ
 لمعطیان یرضیان وَوَجب  والواو الماً بعد فتحٍ  یا انقلب 

 ویا كموقن ٍ بذا لھا اعتُرف  إبداُل واو ٍ بعد ضمَّ من ألِف 
 یُقاُل ھیم ّ عند جمع أھیما  المضموُم في جمعٍ  كما  ویُكسرُ 

 ألفي الم فعلٍ  او من قبل تا  وواواً اثَر الّضمَّ ُردَّ الیا متى 
 كذا إذا كَسبُعان صیََّره  كتاء بانٍ  من رمى كمقدره 
 فذاك بالوجھین عنھم یُلفى  وإن تكن عیناً لِفعلَى وصفاً 

 فصل:
 یاٍء كتقوى غالباً جا ذا البدل  من المِ  فَعلى اسماً أتى الواو بدل 

 وكوُن قصوى نادراً ال یخفى  بالعكس جاء الم فُعلى وصفاً 

 فصل:
 واتصال ومن عروض ٍ عزیا  إن یَْسكن السابق من واوٍ  ویا 

 وشذَّ ُمعطى غیر ما قد ُرسما  فیاَء الواو اقلِبن ُمدغما 
 ألِفاً أبِدل بعد فتح ٍ ُمتّصل  من واو ٍ أو یاٍء بتحریك أِصل 
َن كّف  ك التالي وإن ُسكِّ  إعالل غیر ِ الالم وھي ال یُكفّ   إن ُحرِّ

 أو یاء التشدیُد فیھا قد ألِف  إعاللھا بساكن ٍ غیر ألِف 
 ذا أفَعل ِ كأغیٍَد وأحوال  وصّح عیُن فَعل ٍ وفِعال 

 والعیُن واّو َسلَِمت ولم تُعلّ   وإن یبِْن تفاعّل من افتعل 
َح أّوّل وعكّس قد یِحق  وإن لحرفین ذا اإلعالُل استُِحق   ُصحِّ

 یخصُّ االسَم واجّب أن یسلما  وعیُن ما اخرهُ قد زیَد ما 
 كان مسّكناً كمن بّت انبذا  وقبل یا اقلب میماً النوَن إذا 

 

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/367555153448388?ref=bookmarks


 
 فصل:

 ذي لین ٍ آٍت عین فعل كابِن  لساكن ٍ صحَّ انقل ِ التحریك من 
ٍب وال   كاْبیَضَّ أو أھوى بالم ٍ ُعلِّال  ما لم یكن فعَل تعجُّ

 ضاھي مضارعاً وفیھ وسمُ   ومثُل فعل ٍ في ذا االعالل اسُم 
ح كالمفعال   وألِف اإلفعال واستفعال  وِمفَعّل صحِّ

 وحذفھا بالنّقل ُربَّما عَرض  أزل لذا اإلعالل والتا الزم ِعَوض 
 نقل ٍ فمفعوّل بھ أیضا قَمن  وما إلفعال ٍ من الحذف ومن 

 تصحیح ذي الواو وفي ذي الیا اشتھر  نحُو مبیعٍ  ومصون ٍ وندر 
ح المفعول من نحو عدا   وأعلل ان لم تتحرَّ األجودا  وصحِّ
 ذي الواو الم جمع ٍ او فرٍد یعنّ   كذاك ذا وجھین جا الفُعوُل ِمن 

م   ونحو نُیَّامٍ  شذوذهُ نُمي  وشاع نحُو نیَّم ٍ في نُوِّ
 

 فصل:
 وشّذ في ذي الھمز نحو ائتكال  ذو اللین فاتا في افتعالٍ  أبدال

اَن وازدد وادَِّكر داالً  بقي  طاتا افتعال ٍ ُردَّ إثَر ُمطبق  في ادَّ

 فصل:
 احِذف وفي كعدٍة ذاك اطَّرد  فا أمر ٍ او مضارع ٍ من كوَعد 

 مضارع ٍ وبنیتْي ُمتَّصف  استمرَّ في  وحذُف ھمز أفَعلَ 
 رَن نُقِالوقِرَن في اقِررَن وقَ   ِظلت وظَلت في ظَلِلُت استعِمال 

 

 اإلدغام:
 ِكلَمٍة ادِغم ال كِمثل ُصففِ   أول ِمثلیِن ُمحرَكین في 

 وال َكُجسَّس ٍ وال كاخصص ابي  وُذلٍُل وِكلٍَل ولَبََب 
 ونحوِه فّك بنقل ٍ فَقبِل  وال كھیلٍل وشذَّ في ألل 

 كذاك نحُو تتجلى واستتر  وحیي افكك واّدغم دون حذر 
 فیھ على تاكبَیَّن الِعبَر  وما بتاءین ابتُِدي قد یُقتصر 

 لكونھ بُمضَمر الّرفع اقترن  وفكَّ حیُث ُمدغّم فیھ َسكن 
 جزم ٍ وشبھ الجزم تخییّر قفي  نحُو حللت ما حللتھ وفي 

ب التزم   والتزم اإلدغاُم أیضاً في ھلُم  وفكَّ أفَعل في التعجُّ
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 الخاتمھ:

 نظماً على ُجلَّ المھّمات اشتمل  وما بجمعِھ ُعنِیُت قد كمل 
 كما اقتضى غنًى بال خصاصھ  أحصى من الكافیة الخالصة 

ٍد خیر نبيٍّ أُرسال  فأحمد هللا مصلیاً على   محمَّ
 وصحبھ المنتخبین الخیرة  وآلھ الغرَّ الكرام البررة 
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